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Bakgrunnen for utbyggingsplanene 
 

 Riktig utnyttelse av kraftressursen ved Rødberg 

 Dagens kraftverksbygning er fra 1928 

 Kraftverksbygningen er i dårlig forfatning med stort rehabiliteringsbehov 

 Nytt moderne produksjonsutstyr medfører behovet for ny stasjonshall 
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Nore I kraftverk i dag 
 

 1928-1955: bygget og idriftsettelse 

 Inntak i Tunhovdfjorden 

 Utløp til Rødbergdammen 

 8 turbiner 

 206 MW 

 Ca. 1200 GWh 

 1995: smisveiste trykkrør utfaset, 
nytt trykkrør i fjell 
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Nytt Nore I kraftverk – planer 
 

 Ny kraftstasjon     ca 650 m i fjell bak eksisterende stasjon 

 Slukeevne      inntil 78 m3/s (dagens 72 m3/s) 

 Effekt      260 MW (dagens 206 MW) 

 Inntak       Tunhovdfjorden (uendret) 

 Utløp       Rødbergdammen (nytt, dykket, utløp) 

 Produksjon     + omtrent 80 GWh 

 Reguleringskonsesjon   Kgl. res av 18.5.2001 (uendret) 
 

 

5 



Nytt Nore I kraftverk i fjell 
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Nettilkobling for nytt kraftverk 
 

 Nytt kraftverket tilkobles strømnettet i nettanlegget øst for kraftverksbygget 
- 420 kV spenningsnivå, Sentralnettspunkt (Statnett). 

 Planer for ombygging av nettanlegg ved Nore  
- Nytt 132 kV anlegg på planlagt tipp i Rødbergmagasinet (EB Nett) 

- Lokalforsyning til Nore Energi hentes herfra 
- Erstatter 300 kV friluftsanlegg  

- Ny linje mellom Nore II og Nore I (EB Nett) 
- Konsesjonssøknader for disse anleggene vil bli sent.  
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Utbyggingsplanene er i endring 
 

 Prosjektet i kontinuerlig utvikling – også siden høsten 2014 

 Endringene henger blant annet sammen med prosjektering av tunnelsystemet 

 Endring i massevolum – økning til 250 000 m3 tunnelmasser 
- Forlenger perioden med massehåndtering 
- Medfører i seg selv ikke mer intensiv massetransport over døgnet 

 Mulig behov for anleggsområdet ved eksisterende tverrslag i Åsgårdbakkene 

 Ingen endringer har betydning for allerede gjennomføre myndighetsavklaringer 
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Fremdriftsplan 
 

 Anbudsrunder         våren/sommeren 2015 

 Planbehandling (detaljplan for miljø og landskap) sommer/høst 2015  

 Beslutning om å bygge nytt kraftverk    våren 2016 

 Anleggsstart         våren/sommeren 2016 

 Anleggsperiode         2016-2019 

 Idriftsettelse av nytt kraftverk      i løpet av 2019 

 Opphør av drift i eksisterende kraftverk    planlagt 2019 
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Tillatelser og formelle avklaringer 
 Allerede gjennomførte avklaringer 

- Konsesjonsplikt etter vannressursloven (NVE) 
- Vurdering av KU-plikt etter reglene i plan- og bygningsloven (NVE) 

 Myndighetstillatelser 
- Konsesjon etter energiloven for nytt elektrisk anlegg (NVE) 
- Godkjente detaljplaner for miljø og landskap, inkludert arealplan (NVE) 
- Utslippstillatelser til luft, grunn og vassdrag (Fylkesmannen) Høringsfrist: 24. mars 
- Forhold knyttet til eksisterende veganlegg (Statens vegvesen) 
- Eventuelle dispensasjoner fra gjeldende arealplaner (Nore og Uvdal kommune) 

 Grunneieravtaler 
- Kjøp eller leie av arealer til anleggsareal og/eller massedeponier (fra private eller 

kommunen) 
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Detaljplan for miljø og landskap  
 Detaljplanene erstatter alminnelig plan- og byggesaksbehandling etter plan- og 

bygningsloven 

 Detaljplaner skal være godkjente før igangsetting av anleggsarbeidet 

 NVE vil i medhold av eksisterende vilkår i reguleringskonsesjonen 
- følge opp planlegging, bygging og drift av nytt kraftverk (plan- og byggesaksmyndighet) 
- behandle detaljerte planer for miljø- og landskapsmessige forhold 
- sikre at fjellmasser blir deponert på en forsvarlig måte. Dette blir behandlet under 

detaljplanleggingen og  med medvirkning fra kommunen. 

 Detaljplanen vil også omfatte forhold som støy, støv og trafikksikkerhet ved 
gjennomføringen av anleggsarbeidet. 

 

 Detaljplanen vil også omhandle en mindre utfylling i Rødbergdammen. 
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Forslag til utfylling i Rødbergdammen 
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Forslag til utfylling i Rødbergdammen 
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Om utfylling i Rødbergdammen 
 Utfyllingen vil nær doble tilgjengelig anleggsareal i anleggsperioden 

 Nytt areal på ny utfylling vil være en forutsetning for planlagte ombygging av 
nettanleggene slik planene nå foreligger. Alternativt må bygging av nytt 
nettanlegg skje på annet tilgjengelig areal i Rødbergområdet. 

 En utfylling med kapasitet på om lag 65 000 m3 reduserer massetransport på 
offentlig veg med 4000-4500 lastebillass (+ retur) 

 

 Tillatelse til utfylling gis av  
- NVE ved godkjente detaljplaner 
- Fylkesmannen  
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Arealplaner og anleggsområder 
 Anleggsområder ved Nore I kraftverk 

- Todelt hovedanleggsområde med riggfunksjoner vest for kraftverket/friområdet 
- Mulig et mindre anleggsområde ved tverrslagstunnel i Åsgårdbakkene 

 Massemottak/massedeponi planlegges i samarbeid med kommunen for bruk 
av overskuddsmasser til andre formål 
- Mørkvollen massetak 
- Straumen massetak 
- Grønneflåta vurderes etter innspill fra kommunen 

 Anstrengt arealsituasjon for gjennomføringen av anleggsarbeidet 

 Planlagt utfylling i Rødbergdammen vil avhjelpe arealsituasjonen 
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Foreløpige grenser for anleggsområder 
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Rødberg i anleggsperioden 
Fordeler 

 Muligheter for bidrag til andre samfunnsnyttige formål (tunnelmasser) 

 Gode muligheter for lokale entreprenører og leverandører 

 Flere brukere av servicetjenester i Rødberg 

 

Ulemper 

 Anleggstrafikk 

 Støy, støv og rystelser 

 Begrenset ferdselsmulighet ved og rundt anleggsområdet 
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Spesielle problemstillinger i anleggstiden 
 Transport av overskuddsmasser 

- Trang/ugunstig trase langs FV 120/Stasjonsveien 
- Statkraft ser på forbedringstiltak 

 Støy, rystelser og ferdsel ved og rundt anleggsområdet 
- Støysonekartlegging 
- Tilstandsregistrering av utsatte bygninger og bruk av rystelsesmålere anleggstiden 
- Stengt for ferdsel over damkronen i anleggstiden 

 Anstrengt arealsituasjon i anleggstiden 
- Utfylling i Rødbergdammen dobler anleggsarealet, likevel knapt med areal 
- Kontorrigg må plasseres på opparbeidet friområde 
- Boligrigg må plasseres annet sted i Rødberg-området (evt. også på opparbeidet friområde) 

 Nærhet til eksisterende kraftverk mtp produksjon og som et kulturminne 
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Prosjektet og Nore og Uvdal kommune 
 

 Kommunen en viktig representant for allmenne interesser 

 Jevnlig kontakt mellom prosjektet og kommunens ledelse 

 Orienteringsmøter for kommunestyret og formannskapet 

 Medvirker i myndighetsbehandling av planene 

 Medvirker i håndtering av tunnelmasser 
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Eksisterende kraftverksbygning 
 Statkraft har vurdert alle sine byggverk og dammer i et verneperspektiv 

 Nore I, rørgaten mv. er vernet etter Statkrafts regler. Bygningen er plassert i 
verneklasse II for bevaring av fasaden. Bygningen skal ikke rives. 

 Tilstandsvurdering blant annet av tak blir gjennomført 

 Behov for omfattende rehabiliteringsarbeider 

 Eget prosjekt i Statkraft vil fokusere på rehabilitering og etterbruk av 
bygningen. 

 Vil være i drift til nytt kraftverk er satt i ordinær drift (i løpet av 2019). 

 Vi er åpne for gode forslag til etterbruk! 
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Kontaktinformasjon 
Prosjektleder       Eiendom og tillatelser 
Erik Juliussen       Thomas Riddervold  

Tlf: 24 06 73 97       Tlf: 24 06 70 27 

Epost: erik.juliussen@statkraft.com   Epost: thomas.riddervold@statkraft.com 

 

Miljø og informasjon 
Nils Runar Sporan 

Tlf: 32 74 28 59 

Epost: nilsrunar.sporan@statkraft.com 

 

Internett: www.statkraft.no 
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Spørsmålsrunde 
 

22 



TAKK 

www.statkraft.no 
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