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Program 

 Presentasjon av Statkraft 

 Nytt Nore I kraftverk 
- Den offentlige planprosessen 
- Detaljplan for miljø og landskap (planleggingsfasen) 
- Enkelte forhold i byggefasen 
- Fremdriftsplan 
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Vår ambisjon: 

Å styrke posisjonen som 
en ledende, internasjonal 
leverandør av ren energi 

 

Våre verdier: 

 Kompetent 

 Ansvarlig 

 Nyskapende 
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Vi leverer ren energi 



Samfunnsansvar i Statkraft 
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Statkraft skal levere strøm som er basert på 

miljøvennlige energikilder, bruke bærekraftige, 

sikre og effektive produksjonsmetoder, og utvise 

en ansvarlig og etisk markedsadferd.  

http://sharepoint.statkraft.com/sd/multimedia/Statkraft Photo/Yaupi_peru.tif


 
Størst i Europa på fornybar energi 
 Miljøvennlig kraftproduksjon: 56 TWh 

 Brutto driftsinntekter 2014: NOK 52 254 mill 

 Totale eiendeler 2014: NOK 167 817 mill 

 4.200 ansatte i mer enn 20 land 

 Hovedleverandør av kraft til norsk industri 

 Heleid av den norske stat 
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Statkrafts produksjon 

Peru 
295 MW 

Chile 
140 MW 

Tyrkia 
122 MW 
(+ prosjekt) 

Nepal 23 MW 

Filippinene 
146 MW 

Brasil 
172 MW  

Panama 
(prosjekt) 

Zambia 
6 MW 

Norge 
13 539 MW 

Sverige 
1 675 MW 
(+ prosjekt) 

UK  
243 MW 

(+ prosjekt) 

Laos 50 MW 

Tyskland 
2 692 MW 

India 
91 MW 

Installert effekt 

19 194 MW 
 
Kraftproduksjon 
56 TWh 

99%  
fornybar  
energi  
 
4 200  
ansatte 
 

SN POWER/ 
AGUA IMARA 
 

STATKRAFT 

* Inkluderer installert effekt av Statkraft/SN Powers direkte/indirekte eierandeler per Q2  2015 
** Faktisk produksjon 2014 

Albania 
(prosjekt) 

* 

** 



Nytt Nore I kraftverk  
 Detaljplan for miljø og landskap er på høring 

- Kunngjøring i Laagendalsposten  
- Brev til relevante myndigheter 
- Brev til grunneiere og nærmeste naboer 
- Prosjektets internettside www.statkraft.no/nore 

 NVE ønsker eventuelle merknader på planene innen 14. oktober 
- Merknader skal sendes til adresse:  

 
NVE Region Sør  eller  rs@nve.no 
Postboks 2124 
3103 Tønsberg        
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Planprosessen 
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Konsesjonssøknad Detaljplan for miljø 
og landskap 

Godkjent 
detaljplan 

Vurdering av 
konsesjonsplikt Konsesjon 

Konsesjonssøknad Detaljplan for miljø 
og landskap 

Godkjent 
detaljplan 

Vurdering av 
konsesjonsplikt Konsesjon 

Planprosessen for nytt Nore I kraftverk 
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Detaljplan for miljø og landskap 
 

 Oversikt over styrende forutsetninger (rammer) 

 Beskrivelse av anlegget 
- Teknisk beskrivelse 
- Arealdisponeringsplaner 
- Anleggsveier 
- Massedeponier 
- Bruer 

 Fremdriftsplan 

 Oversikt over problemområder 

 Forslag til avbøtende tiltak 
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KRAV TIL INNHOLD 
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Detaljplan for miljø og landskap 

Nærmere gjennomgang av 

 Formelle forutsetninger for tiltaket 

 Arealdisponeringsplaner 

 Enkelte anleggsdeler 

 Enkelte utfordringer og problemstillinger 

 Avbøtende tiltak 

 Fremdriftsplan 
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Formelle forutsetninger for tiltaket 

 

 Reguleringskonsesjonen med vilkår 

 NVEs konsesjonspliktvurdering 

 Fylkesmannens utslippstillatelse 

 

 NVEs godkjenningsvedtak for detaljplan 
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Arealdisponeringsplaner 
 

 Skal vise all planlagt arealbruk 

 Ytre arealavgrensing (plangrense) 

 Verneområder mv 

 Midlertidig eller permanente inngrep 

 

 Tiltaket har 3 arealdisponeringsplaner 

 Kommunale reguleringsplaner 
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Arealdisponeringsplaner 
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ANLEGGSOMRÅDE VEST. BOLIG- OG KONTORRIGGOMRÅDET. 
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Arealdisponeringsplaner 
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ANLEGGSOMRÅDE ØST. ADKOMSTOMRÅDET. 
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Arealdisponeringsplaner 
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ANLEGGSOMRÅDE NORD. TVERRSLAG ÅSGÅRDSBAKKENE. 
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Enkelte anleggsdeler 

 

 

Påhugg og portalbygg   
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Bru over Uvdalselva og 
ny avkjøring fra fv 40 
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Enkelte anleggsdeler 

Utfylling i Rødbergdammen     Massedeponi Mørkvollen 
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Utfordringer og avbøtende tiltak 
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ANLEGGSTRAFIKK 
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Utfordringer og avbøtende tiltak 

 

 Anleggsstøy 
- Anleggstrafikk 
- Massehåndtering 
- Sprengningsarbeider 
- Generell støy fra maskiner og annet utstyr 

 Fylkesmannens utslippstillatelse 
- Krav til grenseverdier (T-1442) 
- Begrensninger i støyende arbeider i dagen 
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ANLEGGSSTØY 
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Utfordringer og avbøtende tiltak 
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Før tiltak Etter tiltak 

ANLEGGSSTØY FRA MASSEHÅNDTERING 
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Utfordringer og avbøtende tiltak 
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ANLEGGSSTØY FRA SPRENGNINGSARBEIDER 

Driving av tunnelen skjer i sekvenser 
- Boring for forinjeksjon 
- Boring for lading 
- Sprengning 
- Utlasting 
- Rensk og sikring 

Kan gi støy som oppleves som 
- «Knatring» 
- «Hamring» 
- «During» 
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Andre ulemper 
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 Rystelser 
- Kan gi bygningsskader  
- Opplevelsen av rystelser er individuell 
- Rystelsesmålere 
- Nabovarsling av salver vurderes 
 

 Reduserte ferdselsmuligheter 
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Forundersøkelser 

 Bygningsregistreringer 
- Tilstandsregistrering av utsatte bygninger – våren 2016 
- Rystelsesmålere 
- Ettervurdering ved behov 

 

 Registrering av brønner 
- Kartlegge 
- Beredskapsplan i tilfelle akutt behov 
- Eventuell erstatning 
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Fremdriftsplan 

23 Nytt Nore I kraftverk - Detaljplan for miljø og landskap 



Muligheter for lokal næringsvirksomhet 
 Leveransene til kraftverket er delt i ca 10 ulike leveransepakker 

- Bygge- og anlegg er den verdimessig største 
- Prekvalifiserte tilbydere forespørres (ikke åpen anbudskonkurranse) 
- Ikke underlagt reglement for offentlige innkjøp 

 Mulighet for lokalt næringsliv 
- Statkraft inngår kontrakt med større leverandører 

- Kan ikke gi lovnader om at lokale leverandører får oppdrag 
- Erfaringsmessig vil leverandører og entreprenører ha behov for underleverandører 

- Lokale leverandører med riktig kompetanse kan ha et konkurransefortrinn 
- Typiske bransjer: Anleggstjenester, mekanisk industri, installasjon, renhold mv 

-  Økt aktivitet gir muligheter for annen tjenestenæring 
- Handel, overnatting mv. 
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Hva ønsker NVE tilbakemeldinger på? 
 Miljø- og landskapsmessige forhold 

- Arealbruk 
- Utslipp 
- Utforming av anlegget 

 Utfordringer i anleggstiden 
- Ferdsel 
- Støy, støv og rystelser 
- Sikkerhet 

 Forslag til endringer og avbøtende tiltak 

 Andre forhold som ikke er omtalt i detaljplanen 
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TAKK 

www.statkraft.no 

Kontaktinformasjon 
 
www.statkraft.no/nore 
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