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Sammendrag 
Rapporten inngår i en serie som omhandler opprusting/utvidelse av vannkraft
verk. Rapporten gir en oversikt over hvilke planer som har vært aktuelle fra den 
første, store Modum-planen til dagens opprusting av enkeltverk. Det er lagt 
spesielt vekt på økonomisk evaluering av alternativene og gjenværende potensi
ale. 

Abstract 
This report is included in a publication series dealing with uprating/refurbishing 
of hydropower plants. The report gives a overview of which plans have been 
considered from the first large Modum-scheme to the present uprating of each 
powerplant. The report especially emphasize on economic evaluation of alterna
tives and remaining potential. 
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SAMMENDRAG MED HOVEDDATA OG KONKLUSJON 

Med ny energilov, milde vintrer og påfølgende lavere energi priser har de økonomiske 
rammebetingelsene blitt endret mye siden de første opprustning/utvidelses-planene ble 
lansert i nedre Drammenselv. 

Siden prosjektet "Store Modum" som ble plassert i Samlet Plans kategori I har det skjedd 
en oppsplitting i flere opprustnings"biter" som har resultert i noe lavere ressursutnyttelse, 

men forhåpentligvis mer økonomisk og miljømessig akseptable prosjekter. Utviklingen 
over tid er vist i figuren nedenfor der utbyggingskostnaden er forsøkt sammenlignet ved å 
justere prosjektene fra 1984 og 1986 fram til 1990-nivå. (Justeringen er gjort v.hj.a. NVE
ERs kostnadsindeks for vannkraftverk basert på material- og lønnsindeks fra SSB, dvs. 
ikke lev.- og entreprenør kostnader). 
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Dagens mest aktuelle prosjekter utgjør siste kolonne i figuren. Ved økonomiklassifisering 
basert på netto energigevinst blir O/U-prosjektene ved Døvikfoss, Embretsfoss, Gravfoss 

og Kaggefoss plassert i hhv. økonomiklasse 1, 2/3, 3 og 2. Nytteverdien er imidlertid 

høyere spesielt ved Gravfoss og delvis ved Embretsfoss da en opprustning uansett vil 
være nødvendig i nærmeste fremtid for å opprettholde produksjonsnivået. 
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Som figuren ovenfor viser så har totalt aktuelt utbyggingspotensial falt fra over 400 GWh 
til ca 240 GWh. Dette skyldes hovedsaklig mindre utbygging i Kaggefoss og Gravfoss. 
Marginalkostnaden for å utnytte det største potensialet er hhv. 3.20 og 2.66 kr/kWh. Dvs. 

større ressursutnyttelse enn dagens planløsning ville blitt vesentlig dyrere ved Kaggefoss, 
men ikke ved Gravfoss. Bergsjø-alternativet gir netto 111 GWh, mens Gravfoss gir ca 77 
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GWh til omtrent samme utbyggingskostnad (kr/kWh). Lokalt var imidlertid det mest 
attraktive ved Bergsjøplanen muligheten til effektkjøring dersom overvannet i Embretsfoss 

ble hevet til undervann Bergsjø. Selv om det i Norge pr i dag er effektoverskudd så er det 
i Drammensdistriktet effekt-mangel. 
Bergsjø-alternativet strandet imidlertid først og fremst på grunn av endrede kriterier for 
optimalisering ved at samarbeidet med Statkraft om foredling av flomkraften ikke lengre 
var interesant etter den nye energioven. Miljømessig var prosjektet også mindre 
akseptabelt fordi vannføring i elva ville bli redusert. I utgangspunktet var det også 

manglende samarbeidsinteresse fra kraftselskapene. 

Det må her presiseres at utbyggingsplanene som nå foreligger likevel ikke er til hinder for 
senere ressursutnyttelse av både Geithusfoss og Kaggefoss dersom økte energipriser 
gjør en utbygging bedriftøkonomisk lønnsomt. I tillegg er det mulig å innvinne ca 22 GWh 
flomkraft ved å beholde eksisterende Gravfoss etter utbyggingen av nye Gravfoss. 
Som en kuriositet kan det nevnes at rent teknisk/økonomisk potensiale er totalt ca 520 
GWh (netto) for under 2.50 kr/kWh. Dette kunne vært oppnåelig ved å anlegge en 
kraftstasjon ved Vikersund med vann fra Snarumselva og Tyrifjorden tappet ut gjennom 
en stasjon i Sandvika! 

Opprustning/utvidelse der man ønsker å se vassdraget i en større sammenheng lar seg 

lettere gjennomføre med kun en eier. De eksisterende stasjonene som er en blanding av 
nye og tildels svært gamle stasjoner med ulike eiere vil det ved behov for samarbeid lett 

oppstå interessekonflikter. Oppkjøp av kraftselskap eller fusjonering slik man har gjort i 
ovenforliggende Randselv har trolig gitt en raskere prosjektevaluering og en bedre 

ressursutnyttelse. 



1. EKSISTERENDE ANLEGG - HYDROLOGI, PRODUKSJON OG TEKNISK 
TILSTAND 

Holmen- 5.3 317 240 -53 K 2.8 8.4 
Hellefoss (HH) -53 K 2.8 

-58 K 1.6 

-58 K 1.6 

Døvikfoss (BE) 6.1 312 300 -75 R 15.0 15 

Embretsfoss Il 16.9 71 -21 F 2.9 8.7 
(Union) -21 F 2.9 

294 -21 F 2.9 

Embretsf III (BE) 16.9 151 -54 K 18.4 18.4 

Gravfoss (DEV) 19.5 170 118 -32 F 8.8 18.6 

-35 K 9.2 

Geithusfoss (BE) 9.2 170 160 -61 K 12.0 12 

Kaggefoss Snarum 71.9 123 130 -51 F 21.6 74 

(DEV) -52 F 16.2 

-56 F 16.2 

-65 F 28.0 

Ramfoss Snarum 22.4 121 157 -61 F 10.3 30 

(Ramt. KL) -61 F 10.3 

-70 F 10.3 

Kongsfoss Simoa 15.5 18 7 -50 F 0.7 0.9 

(Modum EV) 

Haugfoss Simoa 37.0 18 8 -40 F 1.2 2.2 

(Modum EV) -88 F 2.2 

Kraftstasjonene er lokalisert i forhold til hverandre som vist i VU-skjemaet på neste side. 

Skjemaet viser i tillegg midl. tilsig, magasinvolum, energiekvivalenter, trykkhøyder og 

slukeevner. 
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Total middelproduksjon for kraftstasjonene i nedre Drammenselv er i overkant av 1.300 
GWh/år. Fordelingen er vist i figuren nedenfor der halvparten av totalproduksjonen kommer 

fra Kaggefoss og Ramfoss i Snarumselva. 
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Forholdet mellom stasjonenes relative slukeevne er illustrert i figuren nedenfor. 
Reguleringsprosenten er 33 % i nedre Drammenselv. I de sammenlignbare vassdragene 

nedre Glomma og nedre Numedalslågen er reguleringsgraden hvv. 16% og 34%, mens 
forholdet mellom slukeevne og middelvannføring er hhv. 1.4-1.6 (Hafslund/Borregård/Sarp, 

Vamma, Kykkelsrud-Fossumfoss og Solbergfoss) og 1.2-2.5 (Vittingfoss, Skollenborg/Labro, 
Gml./Nybrofoss og Pikerfoss). Dvs. mye høyere utnyttelse enn i nedre Drammenselv. 
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Opprustning/utvidelse ved de fleste av kraftverkene er aktuelt for å: 
1. Innvinne vanntap - øke slukeevnen 
2. Innvinne ikke-utnyttede fall 
2. Øke driftssikkerheten 
4. Redusere falltapet - øke virkningsgraden 

Den forventede produksjonsøkning antas å være av lav kvalitet dvs. energigevinsten skyldes 
hovedsaklig pkt 1. Typisk for elvekraftverk er en produksjonsgevinst ved utvidelser preget av 
mye flomkraft, med lav vinterandel og lav fastkraftandel. Noe spesielt for flere av de berørte 
stasjonene i Drammenselva er at vann også passerer store deler av vinteren. For de ulike 
stasjonene er det nedenfor listet opp faktorer som har gjort opprustning og utvidelse aktuelt. 

H-Hellefoss: 

Døvikfoss: 

Embretsfoss: 

Gravfoss: 

Geithusfoss: 

Kaggefoss: 

Stasjonen har for lav slukeevne. I tillegg til tapt flomvann går 
mye vann forbi store deler av vinteren. 
Aggregatene som alle er fra 50-årene er modne for revisjon. 

Stasjonen har god virkningsgrad og stor slukeevne (fra -75), men 
noe energi kan innvinnes både ved heving av overvannet og 
senkning av undervannet. 

På grunn av for liten slukeevne går mye vann forbi. 
Større produksjon kan oppnås ved heving av overvannet. 
Aggregatene som er gamle er alle modne for revisjon. 

På grunn av for liten slukeevne er stasjonen en flaskehals og 
mye vann går forbi også om vinteren. 
Med aggregater fra 1930-årene forventes det å være mye å 
hente på en oppgradering av disse. 
Havaririsikoen er stor. Opprustning er nødvendig for å sikre 
fortsatt drift. 

Noe flomtap kan innvinnes. 
Maskinrevisjon kan øke produksjonen noe. 

Stasjonen er en flaskehals i forhold til ovenforliggende Ramfoss 
som har ca 20% større slukeevne. Økt slukeevne vil medføre 
innvunnet flomtap og større nedtapping av Krøderen om 
vinteren, dvs. høyere vinterproduksjon. 
Mellom Kaggefoss og Ramfoss ligger to mindre ikke-utnyttede 
fall, bl.a. Skålfoss. 
Falltapet i tunnelen er stort og turbinene antas å være modne for 

en større revisjon/oppgradering. 
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Ramfoss: Kapasiteten utnyttes ikke fullt ut p.g.a tapping styrt etter 

slukeevnen i nedenforliggende Kaggefoss. 

Noe energi kan innvinnes ved oppgradering av aggregatene. 

Kongsfoss: Liten slukeevne og med aggregat i dårlig stand. 

Haugfoss: God slukeevne og i god stand etter O/U i 1988-89. Eksisterende 

konsesjonen begrenser imidlertid mulig utnyttelse. 

2. SAMLET PLAN - 1984 

2.1 Modum alt. A og B. mars -84 

De to alternativene er illustrert i figuren på side 9. 

Alt. A. En ny kraftstasjon, Kaggefoss Il på 96 MW plassert ved siden av den gamle 

stasjonen, men med en lengre tunnel parallelt elva på østsiden. Modum kraftverk 

skulle utnytte fallhøyden fra Bergsjø til undervann Døvikfoss. I tillegg planla man å ta 

vann inn fra Simoa ovenfor Haugfoss. Dvs. en parallellutbygging av samtlige 

stasjoner i nedre Drammenselv mellom det øverste kraftverket Ramfoss og nederste 

Holmen-Hellefoss. 

Alt. B. Til forskjell fra alternativ A med Kaggefoss Il ønsket man i alt. B å bygge Vikersund 

kraftverk på 45 MW med inntak i overvannet til Kaggefoss som i alt. A, men med 

utløp i Bergsjø. I forhold til alt. A var det derfor nødvendig med større installasjon i 

Modum kraftverk på grunn av tilførsel av vann også fra Snarumselva. 

Fall- Installa- Produk- Utb.kostnad 

høyde sjon sjonsgevinst pr 1.1.86 

(m) (MW) (GWh) (kr/kWh) 

Alt. A (Kaggef.11 + Modum) 72+53 96+105 381 2.30 

Alt. B (Vikersund + Modum) 43+53 45+157 409 2.15 

Produksjonsøkningen har en vinterandel på 30%. 

Modum kraftverk var planlagt med en slukeevne på 250 m3/s i alternativ A og 365 m3/s i 

alternativ B. Produksjonen i Haugfoss og Kongsfoss ville bli uendret fordi man ønsket kun å 

overføre overløpsvann, men produksjonen i de andre verkene ville bli berørt som vist i 

tabellen på neste side. 



Modum Døvik- Embrets- Grav- Geithus- Kagge- Kaggef Viker-

foss foss foss foss foss Il sund 

Før utb - 105 220 153 87 480 - -

Alt. A 435 79 168 79 41 61 560 -

Alt. B 818 40 83 80 41 87 - 308 

Ved behandlingen i SP havnet både alt A og B i gruppe 2, dvs. prosjekter som kan 
konsesjonsøkes. Prosjektene ble samtidig plassert i økonomiklasse 3. Virkningen på andre 
brukerinteresser får størst konsekvenser ved overføringen fra Haugfoss. Berørt blir 
kulturminne (Blaafarveverket) og fiske i nedre deler av Simoa. Av økonomiske grunner ble 
alternativ B vurdert som det mest aktuelle, men før man tok endelig stilling til prosjektet ville 
eierne se nærmere på alternative utnytte Iser. Dette ble begrunnet med: 

1. Det var usikkerhet knyttet til fjellforhold og sprenging av lange tunneler. 
Risikoen for kostnadoverskridelser var stor. 

2. Prosjektet eliminerte ikke nødvendig opprustning av Embretsfoss. 
3. Prosjektet ville fjerne størstedelen av vannet fra elva. 

4. Selv om det tilslutt ble oppnådd enighet om fordelingen av produksjonen til de 
forskjellige eierne var prosessen komplisert og eierne ønsket alternativt en 
vurdering av mulig opprustning for hvert enkelt verk. 

I tillegg var det fra lokalt politisk hold uakseptabel å overfør Snarumselva (Hallingdalselv) til 
Bergsjø. Man stod derfor igjen alternativ A. 

2.2 Simoa, april -84 

I forbindelse med Samlet Plan -84 ble det vurdert en separat utvidelse av Haugfoss og 
Kongsfoss i tillegg til en økning av magasinet Sonern. En utvidelse av installasjonen i 

Haugfoss ville netto gi 22 GWh til akseptabel pris, men gevinsten på 10 GWh i Kongsfoss 

ble funnet kostbar. Ved SP-behandlingen av Kongsfoss og Haugfoss ble prosjektene 
plassert i gruppe 7 og 8, dvs. SP-kategori Il. Økonomiklasseplasseringen var hhv. 3 og 5. 
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3. UTREDNING AV FELLES- OG SEPARATUTBYGGING. Febr. -86 

I rapporten "Modumprosjektene, revurdering av utbyggingsmulighetene" ble alternative 
utbygginger presentert. Rapporten fokuserte på fellesalternativene og på mulige 
separatutbygginger som vist nedenfor og påfølgende planskisse (tallene representerer et 
antatt fastkraftbidrag på 90 %). 

Prod.økn. Kostn. 
Prosjekt: GWh kr/kWh 

SP-alt. A Kaggefoss Il + Modum 381 2.30 (1984) 
1. Ny Kaggefoss 149 2.34 
2. Ny Geithusfoss 15 4.86 
3. Ny Gravfoss 77 2.07 
4. Bergsjø - Gravfoss 111 2.25 
5. Ny Embretsfoss kort 115 1.86 
6. Ny Embretsfoss lang (utløp underv. Døvikf.) 139 2.27 
7. Modum uten Simoa-overføringen 229 1.98 
8. Modum med Simoa-overføringen 277 2.06 
9. Haugfoss 39 1.99 
10. Kongsfoss 13 3.15 

Kombinasjoner: 

4+5. (alt. til 7.) 226 2.04 

9+7. (alt. til 8.) 268 1.98 

1+4+5+9. (alt. til SP-alt. A) 414 2.15 

Ny Kaggefoss (1) ble vurdert til å være samfunnsøkonomisk lønnsom. Ny Geithusfoss (2) 

10 

ble ansett som ikke lønnsom samfunnsøkonomisk. Ny Gravfoss (3) var lønnsom både 
samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk, men prosjektene (4+5) eller (7) som er 
økonomisk likeverdige gir en høyere produksjon. Bergsjø-alternativet (4) ville gi en stor andel 
flomkraft, men prosjekter var bedriftsøkonomisk interessant. 
Separatutbygging av Si moa og Modum (7+9) er mer lønnsom enn om Simoa ble overført til 
Modum (8). I planen ble det også vurdert å heve dam Embretsfoss med 2 m. 

Prosjektkomiteen gikk inn for å jobbe videre med (1), (4) og (5). Eierne ønsket et forslag til 

konsesjonssøknad på prosjektene (4) og (5). Sett under ett var både utbyggingskostnadene 
og produksjonsgevinsten for (1 +4+5+9) noe lavere enn i SP-alt. B (pkt. 2.1) 
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Opprustning av kraftverkene nederst 
i Drammensvassdraget 
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4. KONSESJONSSØKNADER FOR EMBRETSFOSS IV OG BERGSJØ KRAFTVERK 

4.1 Embretsfoss IV 

Embretsfoss IV (Embretsfoss kort) ble vurdert bygd på østsiden ved Embretsfoss-III. Nøyere 
vurdering av prosjektalternative konkluderte med en nedlegging av Embretsfoss-II. Union 

ville istedet få erstattet tapt produksjon 54 GWh fra BE som skulle stå for driften av den nye 
stasjonen. Driftskostnadene skulle fordeles med 66 % på BE og 34 % på Union. 

Ved bygging av Embretsfoss IV ville man heve overvannet 2 m. Overvannet ville dermed gi 
oppstuving av undervann til Gravfoss og Kaggefoss (og evt. Bergsjø). Ny Embretsfoss-IV 
ville da gi en brutto-produksjon på ca 170 GWh for 1.30 kr/kWh (-86). Konsesjonssøknad ble 

utarbeidet, men prosjektet ble lagt på is da det ikke ble unntatt fra Samlet Plan p.g.a. 
neddemming av arealer og konsekvenser for fisk ved ødelagte gyteområder/stryk
strekninger. Det ble også argumentert med å benytte elvestrekningen mellom Embretsfoss 
og Gravfoss som et oppvekstområde for Gyrodactylus-fri fisk. 

En reduksjon av planlagt damheving resulterte i et mindre lønnsomt prosjekt og dermed 

redusert interesse fra kraftselskapets side. Konsesjon hadde trolig vært oppnåelig ved en 
damhevning på i størrelsesorden 0.75 - 1.0 meter. 

4.2 Bergsjø 

Forslag til konsesjon for Bergsjø kraftverk ble utarbeidet med utgangspunkt i planene fra 
"Modum - Revurdering av utbyggingsmuligheten" Ufr. pkt 5). 

Bergsjø skulle i utgangspunktet erstatte Gravfoss og Geithusfoss. Fra Miljøvern
myndighetene signaliserte man et ønske om en restvannføring som ble bestemt til 50 m3/s ut 
fra optimal drift ved et aggregat. Netto energigevinst for prosjektet ble 117 GWh til en 
utbyggingskostnad til 295 mill.kr (-88). 

Avtalemessig skulle man fordele kostnader og inntekter mellom kraftselskapene med 58% til 
DEV og 42 % til BE. Forholdet mellom fallrettighetene er 66 % og 34 % . Situasjonen i de to 
stasjonene er imidlertid noe forskjellig fordi turbinene i Gravfoss er 30 år eldre og total 
slukeevne er ca 50 % høyere i Geithusfoss. DEV lanserte derfor et tidligere planlagt prosjekt 

med separatutbygging i Gravfoss ved å installere et eldre aggregat for å ta vannet som går 
over dammen om vinteren (20 m3/s). Prosjektet var økonomisk svært gunstig, men en 
eventuell realisering ville sperre for senere lønnsom utnyttelse av hele ressursen i Bergsjø
planen som i tillegg til større kapasitet ville innvinne et fall på ca 0.1 m mellom Geithusfoss 
og Gravfoss samt et fall på ca 0.5 m i undervannet til Gravfoss. 

Bergsjø-alternativet ville gi en stor andel flomkraft. For å nyttiggjøre denne energimengden 
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ble tatt initiativ til et samarbeid med Statkraft for å foredle kraften i et magasinsystem. Dette 

ble mindre interessant fra Statkrafts side etter innføringen av ny energilov. 

5. SØKNADER OM TILSKUDD TIL OPPRUSTNING OG UTVIDELSE AV KRAFTVERK 

5.1 Døvikfoss - forprosjekt mai -91. 

Ved Døvikfoss er det mulig å øke produksjonen ved å heve overvannet enten ved 

påstøpning av overløpet eller v.hj.a. gummiluker på toppen av eksisterende dam. Både 

dammens flomkapasitet og stabilitet/sikkerhet vil bli opprettholdt, og turbinen er dimensjonert 
for en slik trykkøkning. 

Det foreligger to alternativ 

for påbygging av dammen: Fallhøyde- Netto Kost-

økning energigev. nad 

m GWh mill.kr 

Påstøp overløp (0.2 m), luker påsveises 0.4 2.2 4.0 

Gummiluke (0.8 m), luker påsveises 1.0 8.6 4.5 

Overvannet til Døvikfoss danner undervann til Embretsfoss og Kongsfoss. Redusert 

produksjon for disse to stasjonene er tilsammen henholdsvis 1.0 og 4.3 GWh for de to 

alternativene (er fratrukket ovenfor). 

Kraftselskapet har fått tildelt planleggingsstøtte fra NVE og har videre søkt om tilskudd til 

opprustning og utvidelse. Tildeling av O/U-midler fra NVE påventer imidlertid svar fra 

fylkesmannen for behandling på vegne av allmennheten. 

5.2 Gravfoss - forprosjekt desember -91. 

Turbinene som har liten slukeevne er såpass gamle og uegnet for ombygging at en komplett 

ny stasjon er mest aktuell. Dammen i Gravfoss ble imidlertid rehabilitert i 1991 i hht. kravene 

i damforskriftene. 

Det er vurdert å utvide eksisterende stasjon med et nytt aggregat, bygge ny tunnel og 

stasjon i fjell på samme side av elva eller legge den på motsatt side (dvs. østsiden). 

Optimalisering av disse tre alternativene ga som konklusjon at østside-alternativet var 

gunstigst. En ny tunnel på 400 m må da sprenges ut og et nytt aggregat installeres med 

slukeevne på 180 m3/s. Fallhøyden skal økes litt ved at utløpet kommer 200 m lengre ned i 
elva. Undervannet senkes dermed ca 30 cm ved at nedstrøms stryk utnyttes. Dette vil 

redusere muligheten til å heve overvannet i Embretsfoss. En heving opp til dette nivået er 

allikevel mindre sannsynlig ut fra miljøhensyn. Prosjektet er kostnadsberegnet til 218 mill.kr 



og antatt produksjonsgevinst er 77 GWh/år. Forutsatt at planene ikke endres vil prosjektet 
fritas fra Samlet Plan - behandling. Foreløpig tidsplan er å komme igang med byggingen i 
løpet av sommeren -93 og med ferdigstillelse 1/1-96. I tillegg kan det innvinnes 22 GWh 
flomkraft dersom gamle Gravfoss holdes i drift. 
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Med bakgrunn i forprosjektet søkte Drammen EV om byggestøtte til opprustning/utvidelse av 
stasjonen. I februar ble søknaden behandlet av NVE som ga tilsagn om 20 mill. kr i støtte 
under forutsetning av byggestart senest i 1993. 
Saken ble videre behandlet i Drammen bystyre hvor man i juni vedtok å fortsette 
planleggingen med tanke på beslutning om utbygging sommeren 1993. 

5.3 Kaggefoss - forprosjekt desember -91 

Det er store fall tap i den 3 km lange vannveien til Kaggefoss. I tillegg er det energigevinster 
å hente ved å øke slukeevne og øke virkningsgraden ved å forbedre eksisterende turbiner. 
Forøvrig er dam og luker i god stand, og modernisering av kontrollanlegget pågår. 

Planene for opprutsning/utvidelse er tre-delt. For det første er det planlagt å sprenge en 
parallell-tunnel på 70 m3 som vil redusere falltapet og gi en produksjonsgevinst på 33 GWh. 
Tunnelen er kostnadsmessig beregnet til 67 mill.kr. For det andre er det aktuelt med en 
opprustning av turbinene ved utskifting av løpehjulene. Energigevinsten vil bli 7 GWh for 5 
mill.kr dersom et hjul byttes eller 12-14 GWh for 33 mill.kr dersom alle fire hjulene skiftes. 
Installasjon av et nytt aggregat i tillegg til de eksisterende er det tredje aktuelle prosjektet, 

men som et byggetrinn nr to. 

Utsprenging av den nye tunnelen er i utgangspunktet planlagt påbegynt sommeren -93 og 

antatt å stå ferdig 1/1-95. Utskifting av løpehjulene er tenkt påbegynt sommeren -94. 
Søknaden om byggestøtte gjelder kun utvidelse av tunnelen. Turbinoppgraderingen er 
planlagt som tatt inn i EFFEN-programmet (FoU). 

Drammen EV søkte om byggestøtte for opprustning/utvidelse samtidig med Gravfoss. Ved 

behandlingen i NVE ble det gitt tilsagn om 10 mill.kr i støtte til Kaggefoss under forutsetning 
av byggestart senest i 1993. 

Saken ble videre behandlet i Drammen bystyre i juni, hvor man vedtok å fortsette 
planleggingen med tanke på beslutning om utbygging i 1993. 



6. STATUS PR 1992, OPPGRADERINGER FORETATT I Bo-ARENE OG ANDRE 
PLANER FOR OPPRUSTING AV ENKELTVERK. 

Holmen-Hellefoss (Holmen-Hellefoss KL) 
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Total slukeevne er nå 240 m3/s, men likevel går det vann forbi store deler av vinteren. En 
økning med 60 m3/s ville ha gitt en kapasitet tilsvarende ovenforliggende stasjon. Nytt 

aggregat på 1.2 MW ble installert i 1986, men planer for ytterligere utvidelse er imidlertid lagt 
på is. 

Kraftverket ligger i en forkastningssone. Setninger i grunnen har derfor gitt skjevheter ved 
opplagring av aggregatene (særlig på vest-sida). Generatorene her er ikke omviklet, og 

turbinene er ikke innsendt til revisjon, men sveist/slipt på stedet. Tilsvarende er gjort med 

turbinene på østsiden, men generatorene er her omviklet. 

Alle aggregatene har derfor delvis gjennomgått en oppgradering. 

Døvikfoss (BE) 

BE har tillatelse til å heve overvannet med 1.0 m. Ved å heve overvannet v.hj.a. gummiluker 

på toppen av eksisterende dam, opprettholdes dammens flomkapasitet og stabilitet/sikkerhet. 

Turbinen er dimensjonert for en slik falløkning. Trolig er det også mulig å senke undervannet 

ved å renske opp nedenfor utløpet og kanalisere slik at fall i Sojafossen innvinnes. I dag 

utnyttes dette av Holmen-Hellefoss som har for høyt overvann. En avklaring av regulerings

forholdene vil øke produksjonen 6.0 GWh (UV: -36 cm), men redusere prod. i H-H med 3-4 

GWh/år. 

Embretsfoss (BE+Union) 

Stasjonen er to-delt hvorav Union eier den eldste delen med 3 små aggregat og BE eier det 

største aggregatet fra 1952. Stasjonene er gamle og for BE vil følgende O/U-prosjekt være 

aktuelle: 

A. Revisjon av 52-aggregatet. Gir anslagsvis 4-6 GWh. 
B. Bruke eksisterende stasjonsbygning, men bytte 52-aggregatet til et større aggregat. 

For å oppnå samme slukeevne som Døvikfoss må maksimaleffekten økes til ca 40 

MW. 

C. Nybygging. Dersom BE oppnår en avtale med Union om å bygge ny felles stasjon på 

Unions område kan tunnel-lengden reduseres. E-II legges ned og ny stasjon bygges 

slik at total slukeevne i Embretsfoss III + IV tilsvarer nedenforliggende Døvikfoss (300 

m3/s). En slik samarbeidsavtale vil trolig også Union være interessert i da deres 

stasjon er i dårligere stand enn BEs stasjon. Antatt netto produksjonsgevinst er 107 

GWh. 
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Trolig blir følgende løsning valgt: Som et første byggetrinn kommer alternativ B eller C 
(krever kun el-konsesjon). I annet byggetrinn vil BE søke vassdragskonsesjon om heving av 
overvannet. Dette må avklares i forhold til Samlet Plan. Sikkerheten for eksisterende dam er 
sannsynligvis OK, men ny dam er mest aktuelt og da en heving av dammen med maksimalt 
1 meter. 

Gravfoss (Drammen EV) 

Lite er gjort med stasjonen i påvente av evt. opprustning/utvidelse. Planene fremover er 
skissert under pkt 8.2. 

Geithusfoss (BE) 

Opprenskning i utløpet vil trolig gi 10 cm større fallhøyde (+1.0 GWh) 
Dammen som regulerer Tyrifjord ble rehabilitert sommeren -91. Rehabiliteringen har gitt en 
mye bedre styring av vannføringen. 

Kaggefoss (Drammen EV) 

O/U-planer foreligger som beskrevet under punkt 8.3. I tillegg til opprustning av 
produksjonsanlegget må overføringslinja utbedres mellom Modum og Drammen som også i 

dag er en flaskehals. Et alternativer å kjøre strømmen inn på BE's 132 kV - linje til 
Flesaker når denne blir ferdig. 

Ramfoss (Ramfoss KL, som eies av BE (46%), Modum EV (31%), Krødsherad EV (15%) og 
Sigdal EV (8%).) 

12-13 mill.kr er investert i en oppgradering av stasjonen de siste 5 årene. Bl.a. er 
damanlegget rehabilitert, generatorer omviklet (1987-88) og turbiner delvis kontrollert og 

revidert på stedet av Kværner-personell. Innkjøp av grindrensker og omlegging til fjernstyring 
skal snart realiseres. Utløpet er noe trangt, men oppstuving nedstrøms utløp kan reduseres 

ved å renske og kanaliseres. Dette vil gi 1-2 GWh/år. Fylkesmannens miljøvernavdeling har 
imidlertid vært negativ til prosjekt. 

Haugfoss (Modum EV) 

Ved ombygging i -88/89 fikk stasjonen nytt inntak, rør, aggregat og koblingsanlegg til en 
kostnad av 18-19 milLkr. Kun bygningsskjelettet og et aggregat av det opprinnelige verket 

eksisterer i dag. Den gamle turbinen som benyttes ved lave vannføringer er revidert og 
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generatoren omviklet. Installasjonen har økt fra 1.2+1.2 til 1.2+2.2 MW. Modum EV ønsker å 
kjøre begge aggregatene samtidig ved store vannføringer, men en endring av 
konsesjonsvilkårene må tilpasses Blaafarveverket slik at turistinteressene ivaretas (dvs. ikke 
kjøring om sommeren). 
Om noen år vil trolig reguleringsdammen ved Sonern bli bygd om (i dag nåledam). Tappe
terskelen vil da bli lagt noe lavere for å tilrettelegge for større senkning. Dette må 

konsesjonssøkes, men særlig Sigdal kommune ivrer for prosjektet da dette vil redusere 
flomfaren. 

Vinterproduksjonen har økt noe p.g.a. jevnere tilsig etter Horga-utbyggingen. 

Kongsfoss (Modum EV) 

Generatoren som på grunn av havari ble skiftet i -88 yter 1.4 MW. Turbin-effekten er under 
1.0 MW, men stasjonen produserer 4-5 GWh. SP-prosjekt er som tidligere nevnt i rapporten 
svært kostbart. Stasjonen er underdimensjonert og moden for opprusting. En helt ny stasjon 
innen ti år er sannsynligvis regningssvarende, men da noe mindre i omfang en skissert i SP
-prosjektet. 

REFERANSER: 

• Samlet Plan 1984 kap. 3 "043 Drammensvassdraget - 01 Modum,04 Embretsfoss, 57 
Kaggefoss, 90 Haugfoss, 91 Kongsfoss, Døvikfoss, Geithusfoss, Vikersund." 

• Samlet Plan 1984 kap.3 "043 Drammensvassdraget - 02 Holmen-Hellefoss kraftverk." 

• "Modum-prosjektene. Revurdering av utbyggingsmulighetene." Berdal Strømme 
Nybro-Bjerck. Februar 1986. 

• "Kaggefoss - et prosjekt i 5 % - programmet?". Svein Rudnå, Drammen EV. VRs 
tekniske årsmøte 1991. 

• "Døvikfoss Kraftstasjon. Økning av fallhøyden". Buskerud Energi a.s. Mai 1991. 

• "Fremtidig energidekning i Drammen - ENØK i egne produksjonsanlegg - Gravfoss og 
Kaggefoss" . Sak 64/92, side 429 - 500. 

• "Ressurskartlegging og tilstandsregistrering av norske vannkraftverk". NVE-publ. nr 
18/92. 



6 fremtiden 

DRAMMEN: Det skal 
opprettes et 
prosjektstyre som skal 
håndtere det videre 
arbeid med 
opprustningen av 
Kaggefoss og Gravfoss 
kraftstasjoner. 

øv Morten Dah' 

Det gikk et enstemmig for
mannskap inn for på sitt møte 
tirsdag kveld . Utbedringene av 
de to kraftstasjonene, vil kom
me opp i 100 millionersklas 
sen , lIlen staten har bidratt 

med 30 millioner kroner til ar
beidene. Drammen er den 
kommunen som har fått desi
dert mest av den totale potten. 

Betyr mye 
Formannskapet gikk enstem
mig inn for å satse på en ut
bedring av Kaggefos; og Grav
foss kraftstasjoner, slik som 
hovedutvalget for energi tidli
gere har gått inn for. Igangset
ting av arbeidet vil ~kje innen 
1993. 

En opprustning av de to 
kraftverkene vil betv mve for 
arbeidssituasjonen . i 'nedre 
Buskerud. Man regner med å 
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200 nye arbeidsplasser 
i kraftstasjon-opprustning 
dra inn nærmere 200 arbeidere 
i prosjektene. 

Prosjektstyre 
Ved siden av å godta hovedut
valgets vedtak, gikk formann
skapet inn for at det skal opp
rettes et prosjektstyre. Forsla
g~t kom fra rådmanns
kontoret , og to personer fra 
nettopp det kontoret skal sitte i 

styret. Videre bli r det to re
presentanter fra Drammen 
Energiverk (DEV) og en fritt 
stående konsulent. 

Utredninger 
Prosjektstyret skal foreta en 
full konsekvensutredning av 
prosjcktet blant <lnnet med 
hensyn til mulige virkninger 

på prisen til husholdningene 
de nærmeste årene. Videre 
skal stvret foreta en konkret 
økonomisk risikovurdering av 
prosjektene med begrunnet 
avgivelse av prisforutsetninger, 
og det skal også test c kon 
traktsmarkcdct over lang tid 
som altcrnativ tillItbygging. 

lys for utbedringer lied Kaggefoss 
nø Cr;u,folli:lIi: ti kraftverlcstasioner. AnKIVFOTO 
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