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Sammendrag 
Statkraft Energi AS planlegger å bygge nytt Nore I kraftverk i Nore og Uvdal kommune, Buskerud 
fylke, til erstatning for eksisterende Nore I kraftverk som ble satt i drift fra 1928. Nytt kraftverk vil 
sikre en framtidsrettet produksjon av årlig om lag 1 200 GWh i Nore I kraftverk. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i vedtak av 10.12.13 besluttet at et nytt kraftverk 
ikke vil berøre allmenne interesser i en slik grad at det utløser konsesjonsplikt etter vannressursloven 
§ 8. Planene medfører heller ikke behov for ny, eller endringer i, eksisterende reguleringskonsesjon 
av 18.5.2001, da tiltaket kan skje innenfor rammene av gjeldende reguleringskonsesjon og vilkårene 
som er fastsatt i den. NVE skal med bakgrunn i dette følge opp planlegging, bygging og drift av nytt 
kraftverk ved behandling av detaljerte planer for miljø og landskap. Håndtering og deponering av 
tunnelmasser inngår som en del av detaljplanen. 
 
Det planlagte anlegget består av produksjonsanlegg og transformator i fjell og nettilknytning i dagen. 
I tillegg består tiltaket av anleggsdeler som adkomstveg og adkomstbru, portalbygg og massedeponi 
inkludert en ny permanent utfylling i Rødbergdammen. Anleggsarbeidet må utføres på et svært 
begrenset anleggsareal. 
 
Tiltaket medfører uttak av omtrent 265 000 m3 tunnelstein, hvorav omtrent 180 000 m3 tunnelstein 
transporteres fra adkomsttunnelen til eksternt deponi. Transportløsninger ut av anleggsområdet er 
utredet i samarbeid med Nore og Uvdal kommune og Statens vegvesen. Valgt løsning med ny 
avkjøring fra fv 40 og ny bru over Uvdalselva medfører betydelig redusert anleggstrafikken gjennom 
Rødberg sentrum. 
 
Statkraft foreslår bruk av Mørkvollen massetak som deponiområde for tunnelstein. Forslaget 
begrunnes med kort transportvei, dagens bruk av området, områdets historie som tidligere 
massedeponi, samt at det er gode muligheter for videre bruk av massene til andre formål. Som 
eventuelt supplement til Mørkvollen foreslår Statkraft Straumen massetak omtrent 16 km fra 
anleggsområdet. 
 
Kulturminner, naturmiljø og andre natur- og samfunnsressurser blir intet eller begrenset påvirket av 
tiltaket. Arealbruk er avklart med kulturminnemyndighetene. Det planlegges ingen endringer i 
eksisterende kraftverksbygning. Forholdet til naturmangfoldloven er avklart. 
 
Anleggsstøy, rystelser, anleggstrafikk og begrensende ferdselsmuligheter må påregnes i 
anleggsperioden. I planleggingen av tiltaket er det lagt vekt på å konsentrere anleggsfunksjoner, 
herunder boligrigg for anleggsarbeidere, for å redusere tiltakets arealutstrekning og for å redusere 
trafikk på offentlig vei mellom anleggsfunksjoner. Det er i planleggingen videre lagt vekt på 
avbøtende tiltak for å redusere ulemper for allmennheten og nære naboer hva gjelder 
trafikksikkerhet, ferdsel, støy mv. Planlagte avbøtende tiltak vil blant annet bestå av: 

• I den grad det lar seg gjøre redusere massehåndtering i dagen. 
• Begrensninger i utendørs støyende anleggsarbeider. 
• Ny bru over Uvdalselva for å minimalisere anleggstrafikk gjennom Rødberg sentrum. 
 

Anleggsarbeidene vil foregå over omtrent 3,5 år med planlagt oppstart sommeren 2016. Når nytt 
kraftverk er satt i normal drift opphører produksjonen i dagens kraftstasjon og driften legges ned. 
Nedlegging av drift i dagens kraftstasjon, samt etterbruk av kraftstasjonsbygningen, blir håndtert som 
en separat sak og er ikke en del av nærværende detaljplan. 
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1. Innledning 
Statkraft Energi AS planlegger å bygge nytt Nore I kraftverk i Nore og Uvdal kommune, Buskerud 
fylke. Eksisterende Nore I kraftverk ble satt i drift i 1928. Nytt kraftverk vil sikre en framtidsrettet 
produksjon av årlig om lag 1 200 GWh i Nore I kraftverk. 
 
1.1. Avklaring av konsesjonsplikt 
NVE har etter søknad fra Statkraft vurdert konsesjonspliktige forhold for et nytt Nore I kraftverk.  
Vurderingsbehovet var blant annet begrunnet i at det er planlagt en marginal økning i slukeevne i 
nytt kraftverk i forhold til hva som er dagens situasjon (72 m3/s). Statkraft har vurdert at en 
slukeevne på inntil 78 m3/s gir en optimal utnyttelse av vannressursene fra Tunhovdfjorden og 
tilhørende nedslagsfelt.  Det er beregnet at denne slukeevnen vil gi omtrent 80 GWh mer i året i 
forhold til dagens produksjon i Nore I kraftverk. 
 
Søknaden om konsesjonspliktvurdering ble sendt på begrenset høring, under følger et kortfattet 
sammendrag fra høringsuttalelsene: 
 
Nore og Uvdal kommune antar allmenne interesser vil bli berørt av anleggsarbeidene spesielt ved 
massetransport gjennom Rødberg sentrum, og at selve vassdragstiltaket bare i liten grad vil berøre 
allmenne interesser. Kommunen er av den oppfatning av at alternative deponiområder for 
tunnelmasser som beskrevet kan benyttes, men forutsetter også å være involvert i den videre 
planleggingen hva gjelder håndteringen av massene. Kommunen mener tunnelmassene bør benyttes 
til samfunnsnyttige formål. 
 
Fylkesmannen i Buskerud antar at tiltaket ikke vil ha betydning for allmenne interesser tilknyttet 
vassdraget. Fylkesmannen forutsetter at massehåndtering gjøres i samråd med kommunen og etter 
aktuelle bestemmelser i forurensningslovgivningen. 
 
Buskerud fylkeskommunen uttaler at planlagte deponiområder er undersøkt for kulturminner uten 
funn. Fylkeskommunen forutsetter å bli kontaktet dersom det vurderes å ta andre arealer i bruk for 
gjennomføring av tiltaket. Avslutningsvis minner fylkeskommunen om at eksisterende Nore I 
kraftverksbygning tilhører et kulturmiljø med høy verneverdi. 
 
Med bakgrunn i Statkrafts vurdering av virkningen på vassdraget, høringsuttalelser i forbindelse med 
dette, samt Statkraft kommentarer til høringsuttalelsene i brev til NVE datert 18.9.2013, fattet NVE 
10.12.13 vedtak om at et nytt kraftverk ikke vil berøre allmenne interesser i en slik grad at det utløser 
konsesjonsplikt etter vannressursloven § 8. Planene medfører heller ikke behov for ny, eller 
endringer i, eksisterende reguleringskonsesjon av 18.5.2001, da tiltaket kan skje innenfor rammene 
av gjeldende reguleringskonsesjon og vilkårene som er fastsatt i den. NVE skal med bakgrunn i dette 
følge opp planlegging, bygging og drift av nytt kraftverk ved behandling av detaljerte planer for miljø 
og landskap. Håndtering og deponering av tunnelmasser inngår som en del av detaljplanen.  
 
I epost av 3.6.2014 har NVE i tillegg vurdert at en mindre utfylling i Rødbergdammen ikke utløser ny 
konsesjonspliktvurdering av tiltaket. NVE forutsetter imidlertid at utfyllingen inngår i 
detaljplanleggingen av tiltaket og skjer i samråd med Nore og Uvdal kommune og NVEs miljøtilsyn, og 
i henhold til vilkår angitt i utslippstillatelse fra Fylkesmannen. 
 
1.2. Om søknad om anleggskonsesjon og nettilknytning 
Som en del av tiltaket er det søkt NVE om konsesjon for nytt elektrisk produksjonsanlegg, 
transformatorer, kabler for nettilknytning mv. NVEs behandlingen av søknaden er stilt i bero da NVE 
har varslet om behov for å bli forelagt en samlet plan for fremtidige endringer i regional- og 
sentralnettet på Nore. NVE mener også at behandlingen av konsesjonssøknaden om de elektriske 
anleggene bør foregå samtidig som behandlingen av nærværende detaljplan og eventuelt søknader 
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om endringer i regional- og sentralnettet på Nore fra andre berørte aktører, jfr. NVEs brev av 
20.01.20151. NVE har i samme brev meddelt at det ikke foreligger risiko for at det blir gitt konsesjon 
etter energiloven for nytt kraftverk, da NVE allerede har vedtatt at det nye anlegget kan bygges i 
medhold av gjeldende vassdragskonsesjon. 
 
Konsesjonssøknader for endringer i nettstrukturen på Nore er under utarbeidelse, og arbeidet ledes 
av EB Nett som er regional nettansvarlig. Konsesjonssøknadene kan forventes å være klare for 
innsending til NVE i løpet av senhøsten 2015. NVEs behandling av detaljplanen for nytt kraftverk vil ta 
lengre tid enn antatt behandlingstid for søknad om anleggskonsesjon. For å være sikker på at 
godkjent detaljplan foreligger innen planlagt oppstart av anleggsarbeidene sommeren 2016, bør 
nærværende detaljplan tas til behandling nå og før andre søknader for anleggskonsesjoner, 
nettilknytningen for nytt kraftverk er avklart og anleggskonsesjon for nytt kraftverk er gitt. Det antas 
at detaljplan og søknad om anleggskonsesjon kan ferdigbehandles omtrent samtidig. 
 
1.3. Detaljplan for nytt Nore I kraftverk 
Nærværende detaljplan beskriver det nye anlegget og hvordan anleggsarbeidene er planlagt 
gjennomført. Beskrivelsene bygger på blant annet underlagsmateriale fra NVEs vurdering av 
konsesjonsplikt, andre myndighetskrav, tekniske og miljømessige vurderinger og uttalelser som er 
innkommet i kontakt med lokale myndigheter og andre interessenter.  
 
Nore og Uvdal kommune har fått anledning til å komme med innspill til detaljplanen før denne er 
ferdigstilt fra oss og sendt til NVE for behandling. Kommunens uttalelser til utkastet er innarbeidet i 
planen i den grad tiltakshaver har funnet det mulig og hensiktsmessig.  
 
Detaljplanen er skrevet etter NVEs veileder nr. 3/2013 «Veileder for utarbeidelse av detaljplan for 
miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon», men med nødvendige justeringer for 
tilpasning til tiltaket.  
 
  

                                                      
1 NVE ref 201404963-9 
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2. Innhold i detaljplanen 
 

2.1. Presentasjon av Statkraft Energi AS 
Tiltakshaver og anleggseier er Statkraft Energi AS, et datterselskap av Statkraft AS.  
Statkraft eies 100 % av den norske stat.  
 
Statkraft er representert på Østlandet med hovedkontor på Lilleaker i Oslo, et regionkontor i Dalen i 
Telemark, samt kraftverksgrupper ved våre lokale anlegg. Vedlikeholdsgruppe Nore i Mår & Nore 
kraftverksgruppe vil stå for vedlikeholdet av Nore I kraftverk, mens anlegget fjernstyres fra Statkrafts 
regionsentral på Dalen i Telemark. 
 
Tabell 1. Opplysninger om tiltaket. 

Konsesjonær Statkraft Energi AS Tlf. 24 06 70 00 
Kommune Nore og Uvdal kommune 
Fylke Buskerud fylke 
Konsesjon Kgl.res. av 18.05.2001 
Vassdragsnr. 015 Numedalsvassdraget 
Tiltakets navn Nytt Nore I kraftverk 
Organisasjonsnr. NO-987 059 729 

Adresse 
Postboks 200 Lilleaker  
0216 OSLO  

Kontaktinformasjon, søknadfase Thomas Riddervold Tlf. 951 22 811 

Kontaktinformasjon, byggefase 
Prosjektleder: Erik Juliussen Tlf. 934 84 217 
Byggeleder: NN Tlf.  
Fagkompetanse miljø/landskap: J. Kristiansen Tlf. 951 77 413 

Kontaktinformasjon, driftsfase 
Kraftverkssjef: Svein Asland Tlf. 957 59 992 
Fagkompetanse miljø/landskap: J. Kristiansen Tlf. 951 77 413 
Oppfølging miljø/landskap: J. Kristiansen Tlf. 951 77 413 

Sikkerhetsklasse,  
(beredskapsforskriften) Klasse 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSJEKTLEDER 
Statkraft 

Erik Juliussen 
Tlf. 934 84 217 

HOVEDENTREPRENØR 
NN  
TBA 
Tlf.  

MILJØKOORDINATOR 
Statkraft 

Jostein Kristiansen 
Tlf. 951 77 413 

BYGGELEDER 
Statkraft 

NN 
Tlf.  

Figur 1. Organisasjonskart for byggefasen.  
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2.2. Om nytt Nore I kraftverk 
Tiltakets geografisk beliggenhet 
Dagens Nore I kraftverk (206 MW) ligger ved Rødbergsdammen i Nore og Uvdal kommune, Buskerud 
fylke. Rødbergdammen er en kunstig anlagt dam i Uvdalselva, om lag 1 km oppstrøms samløpet med 
Numedalslågen. Kraftverket unytter fallet i Numedalslågen mellom Tunhovdfjorden og 
Rødbergdammen, en del av Numedalsvassdraget (vassdragsnr. 015). Nedslagsfeltet strekker seg inn i 
blant annet Ål og Hol kommune og videre vestover mot vannskillet på Hardangervidda i Eidfjord 
kommune.  
 
Tabell 2. Reguleringsmagasiner for Nore I kraftverk. Høydereferanse NN54. 

Magasin HRV LRV Reg.høyde 
Halnefjorden 1129,63 1125,63 4,00 
Pålsbufjorden 749,07 725,57 23,50 
Tunhovdfjorden 734,40 716,25 18,15 
Rødbergdammen* 365,66 349,66 16,00 

*Vannstanden i Rødbergdammen skal holdes mellom HRV og HRV-1m gjennom hele året. 
 
Nærmeste tettsted til Nore I kraftverk er kommunesenteret i Nore og Uvdal kommune, Rødberg. 
Tettstedet har i overkant av 500 innbyggere og ligger ved Rødbergdammen i nærheten til 
tiltaksområdet. For øvrig ligger tettstedene Veggli, Nesbyen og Geilo henholdsvis 30, 50 og 70 km fra 
Rødberg. 

 

 
Figur 2. Anleggets beliggenhet ved Rødberg i Nore og Uvdal kommune. Tilliggende kommuner. 

Vedlegg 1 Tegning B001. Oversiktskart.  
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Generelt om nytt Nore I kraftverk 
Nytt Nore I kraftverk vil bestå av et fjellanlegg plassert omtrent 600 m nord for dagens kraftstasjon 
med adkomst fra dagens stasjonsområde. Fjellanlegget vil blant annet bestå av adkomsttunnel, 
stasjonshall, transformatorhall, kort tilløpstunnel, trykksjakt, steinfang, kabel- og rømningstunneler, 
hjelpetunneler og utløpstunnel. Utløpstunnelen vil få et dykket utløp til Rødbergdammen øst for 
dagens åtte utløp i vannspeilet. Som en del av anlegget vil det også etableres et nytt svingekammer i 
fjell på toppen av eksisterende sjakt.  
 
Tiltaket vil i tillegg bestå av portalbygg, kabel for nettilknytning, massedeponi og bru over Uvdalselva. 
De enkelte anleggsdelene beskrives i detalj i pkt. 4.5. 
 
Det nye kraftverket vil benytte samme tilløpstunnel som dagens kraftverk fra inntaksmagasinet i 
Tunhovdfjorden og frem til konus oppstrøms stålforet trykktunnel som ble bygget i 1997 til 
erstatning for utfasede rørgater i dagen. Tiltaket medfører ingen endringer i inntaket i 
Tunhovdfjorden eller i vannveien mellom inntaket og sammenkoblingspunktet, ut over etablering av 
et svingebasseng for å sikre nødvendig stabilitet ved drift av kraftverket. Tiltaket medfører heller 
ingen endringer i HRV eller LRV i oppstrøms magasiner eller i Rødbergmagasinet. Tiltaket medfører 
kun marginale endringer i hvordan magasinene vil bli disponert, jfr. NVEs vurdering av 
konsesjonsplikt. 
 
Det nye kraftverket vil få en utnyttet fallhøyde på 360 m. 
 
Teknisk data 
Tabell 3. Grunnlagsdata for nytt Nore I kraftverk. 

Nytt Nore I kraftverk 
Kraftstasjon Ny kraftstasjon i fjell ca. 600 bak dagens kraftstasjonsbygning. 
Inntak  Tunhovdfjorden. Ingen endring ift. dagens situasjon. 
Tilløpstunnel Ny kort tilløpstunnel fra eksisterende tilløpstunnel. 
Utløpstunnel Ny utløpstunnel med nytt dykket utløp til Rødbergdammen. 
   
Største slukeevne m3/s 78  
Minste driftsvannføring m3/s 3 (minstevannføringsaggregat) 
   
Antall turbiner/turbintype stk 3/vertikale Francisturbiner 
   
Aggregat 1  MW 20 
Aggregat 1 MW 120 
Aggregat 1 MW 120 
Samlet installert effekt MW 160 
   
Generator 1  MVA/kV 23/6,6* 
Generator 2  MVA/kV 140/13,8* 
Generator 3  MVA/kV 140/13,8* 
   
Midlere årsproduksjon GWh 1280. Ca. 80 GWh mer enn dagens situasjon. 
   
Tunnelmasser totalt m3 265 000, anbragt volum. Se pkt. 4.5.6 for beskrivelse. 
Veier Ny adkomstvei fra fv 40 med ny bru over Uvdalselva. Mindre justeringer av 

interne veier. 
Avbøtende tiltak Se pkt. 6 for beskrivelse av avbøtende tiltak i anleggsperioden. 

* Generatorspenning optimaliseres av generatorleverandøren under prosjektering.  
 



DETALJPLAN FOR MILJØ OG LANDSKAP – NYTT NORE I KRAFTVERK 

10 
 

Kraftverket vil bli utstyrt med 3 vertikale Francisturbiner i felles kraftstasjonshall. To aggregat er like, 
hver med effekt på 120 MW (140 MVA) og maksimal driftsvannføring på 36 m3/s. Det tredje 
aggregatet er mindre og planlagt med en effekt på 20 MW (23 MVA) og maksimal driftsvannføring på 
6 m3/s. Det minste aggregatet skal dekke kravet til minstevannføring fra Rødbergdammen når de 
store aggregatene ikke er i drift, men skal kjøres parallelt med de store ved behov. 
 
Samlet ny slukeevne vil være på 78 m3/s og gi inntil 80 GWh økt produksjon i forhold til dagens 
produksjonsvolum. Den økte produksjonen vil komme av noe innvunnet flom- og forbittapingstap fra 
Tunhovdmagasinet, noe høyere fall og bedre virkningsgrad. 
 
Eier- og driftsforhold 
Statkraft Energi AS skal stå som eier og ha driftsansvaret for nytt Nore I kraftverk. Numedal-Laugens 
Brukseierforening (NLB) er konsesjonær for reguleringskonsesjonen gitt ved kgl. res. av 18.05.2001. 
 
Inngrepsstatus 
INON-områder blir ikke berørt av tiltaket. 
 
Berørte arealer er i hovedsak industriområder. Mindre planlagte anleggsarealer til midlertidig bruk 
vest i kraftstasjonsområdet er regulert til parkering og friområde. Planlagt anleggsareal ved 
tverrslagsport i Åsgårdsbakkene og midlertidig massedeponi ved Kåsin er LNF-områder som allerede 
er tatt i bruk til industriformål. Areal for planlagt utfylling i Rødbergdammen er ikke lagt ut med 
arealformål i kommunedelplanen. 
 
Verneplaner 
Tiltaket berører ingen verneområder.  
 
2.3. Flom- og skredfare, erosjon 
Flom 
Noe av dagens flomtap fra Tunhovddammen vil bli innvunnet til kraftproduksjon da nytt kraftverk er 
planlagt med større slukeevne (78 m3/s) enn dagens kraftverk (72 m3/s). For øvrig vil situasjonen med 
hensyn til flom stort sett være uforandret. 
 
Uvdalselva gjennom Rødberg og Rødbergdammen er ikke vurdert i NVEs flomsonekart.   
 
Statkraft som dameier har innhentet nye flomberegninger for Rødbergdammen. Beregningene er 
godkjent av NVE2 og viser at det ved en 1000-årsflom, samt samtidig svikt i åpning av flomluken, vil 
være en maksimal vannstand på 2,85 m over HRV i dammen. Adkomstportal for nytt kraftverk vil 
ligge på omtrent 375,5 moh og område for nettilknytning på omtrent 372 moh. Dette er hhv omtrent 
9,5 m og 6 m over HRV i Rødbergdammen, og planlagte installasjoner er vurdert ikke å være utsatt 
for flom ved høy vannføring i Uvdalselva.    
 
Utfyllingen i Rødbergdammen, jfr. pkt. 4.5.6, vil bli utført slik at den ikke er utsatt for erosjon ved høy 
vannføring i Uvdalselva. Toppen av utfyllingen vil ligge omtrent 4,5 m over HRV. 
 
Skred 
Opplysninger om skredfare er hentet fra Skrednett, www.skrednett.no.  
 
For adkomstområdet til nytt kraftverk og utendørs nettanlegg er det ikke tidligere registrert 
skredhendelser. Det omsøkte produksjonsanlegget og transformatorer vil i driftsperioden ligge i fjell 
beskyttet for skred. Utendørs nettanlegg vil være samlokalisert med eksisterende sentralnettanlegg.  

                                                      
2 NVE ref 201401792-5 

http://www.skrednett.no/
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Adkomstområdet er definert som et aktsomhetsområde for både snøskred og steinsprang, det er 
imidlertid ikke observert skred i dette området. Fare for skred og steinsprang er vurdert ifm 
utforming av arealdisponeringsplaner for anleggsområdene.  
 
2.4. Forholdet til myndigheter etter annet lovverk 

 
2.4.1. Norges vassdrags- og energidirektorat  
Energiloven 
Det er søkt NVE om konsesjon etter energiloven § 3-1 for nødvendig elektrisk anlegg i et nytt Nore I 
kraftverk. NVEs behandling av søknaden er inntil videre stilt i bero, se pkt. 1.2.  
 
Vassdragsreguleringsloven 
Numedal-Laugens Brukseierforening (NLB) er konsesjonær for reguleringskonsesjonen gitt ved kgl. 
res. av 18.05.2001. I siste fase av anleggsarbeidene vil det bli nødvendig med en nedtapping av 
Rødbergdammen i om lag 1 mnd. Det vil bli søkt om å avvike fra gjeldende konsesjon og 
manøvreringsreglement.  
 
Naturmangfoldloven 
NVE har i forbindelse med vurdering av konsesjonsplikt også vurdert planene i forhold til 
naturmangfoldloven. Basert på opplysningene fremlagt i søknad om konsesjonspliktvurdering, anser 
NVE at kravene i naturmangfoldloven §§ 8-12 om prinsipper for offentlig beslutningstaking er 
oppfylt. Imidlertid var planene for ny utfylling i Rødbergdammen ikke en del av denne vurderingen, 
se pkt. 2.4.2. 
 
Beredskapsforskriften 
Nytt kraftverket prosjekteres for å oppfylle kravene til klasse 3 iht. "Forskrift om forebyggende 
sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)".  
 
Damsikkerhetsforskriften 
Anlegget foreslås sikkerhetsklassifisert i klasse 2 iht. "Forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg 
(damsikkerhetsforskriften)". Kontroll og hjelpeanlegg tilpasses dette. 
 
2.4.2. Fylkesmannen i Buskerud 
Forurensningsloven 
Fylkesmannen har behandlet søknad om utslippstillatelser og planene er vurdert i forhold til 
forurensningsloven og forurensningsforskriften. Det er gitt tillatelser til utslipp til vassdrag og luft i 
Fylkesmannens vedtak av 24.06.2015. Tillatelsene er gitt med vilkår. 
 
Naturmangfoldloven 
Fylkesmannen har gjennom søknad om utslippstillatelser også vurdert planene i forhold til 
naturmangfoldloven. Planlagt utfylling i Rødbergdammen var en del av denne søknaden. 
 
Arealmessig berører planforslaget naturmangfoldet i liten grad og Fylkesmannen har vurdert at det 
ikke er framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller 
naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp gjennom allerede gjennomførte registreringer. 
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. 
 
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det ikke kan påvises effekter av 
tiltak på verdifull natur, legger Fylkesmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger 
etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
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2.4.3. Buskerud fylkeskommune og Norsk Maritimt Museum 
Kulturminneloven 
Buskerud fylkeskommune har i forbindelse med konsesjonspliktavklaringen uttalt at tiltaket ikke 
berører kjente kulturminner. Dersom det i anleggsperioden avdekkes mulige funn av kulturminner, 
skal Fylkeskommunen straks varsles og arbeidet stilles i bero, jfr. kulturminneloven. 
 
Tiltakshaver har for øvrig vært i kontakt med fylkeskommunen som kulturminnemyndighet 
vedrørende alternativ løsning for avvikling av anleggstrafikk med midlertidig anleggsvei over 
jernbanelinjen mellom Rødberg sentrum og kraftstasjonsområdet. Jernbanelinjen med 
stasjonsbygninger og tilhørende arealer er vernet. Trafikkløsningen er imidlertid ikke videreført, se 
pkt. 4.2.6 for transportløsninger. 
 
Norsk Maritimt Museum forvalter kulturminner under vann i Sør-Norge og har vurdert potensialet 
for funn av kulturminner i Rødbergmagasinet i forbindelse med planlagt utfylling med sprengstein. 
Potensialet for funn er vurdert som lite og arealet er frigitt for planlagt utfyllingen.  Norsk Maritimt 
Museum minner om meldeplikten, jfr. kulturminneloven, dersom det under anleggsarbeidet 
avdekkes mulige funn av kulturminner. 
 
Som veieier 
Fylkeskommunen har som veieier til fv 120 og fv 40 medvirket i diskusjonen om transportløsninger i 
forbindelse med gjennomføringen av tiltaket.  
 
2.4.4. Nore og Uvdal kommune 
Statkraft har i planleggingsfasen jevnlig avholdt møter med Nore og Uvdal kommune om planene. 
Siden januar 2014 er det avholdt 10 møter med deltagelse fra kommunen, herunder orienteringer for 
administrasjonen, kommunestyret og formannskapet, samt for gjennomganger av utkast til 
detaljplan. I tillegg kommer telefonmøter og korrespondanse pr brev og epost. Følgende forhold har 
vært diskutert (ikke uttømmende): 

• Arealbruk og gjeldende planstatus. 
• Massehåndtering og massemottak, herunder bruk av Mørkvollen massetak, Straumen 

massetak og Grønneflåta som massedeponier. 
• Avvikling av anleggstrafikk, trafikksikkerhet og avbøtende tiltak i forhold til dette. 
• Kommunale skatteinntekter av kraftverksproduksjonen og tiltakets eventuelle virkninger på 

dette. 
• Andre virkninger på allmennheten og lokale næringsinteressenter som følge av tiltaket. 
• Informasjon til allmenheten. 

 
Tiltaket berører følgende kommunale planer etter plan- og bygningsloven: 

• Kommuneplan for Nore og Uvdal. 
• Kommunedelplan Rødberg. 
• Reguleringsplan for Rødberg. 
• Reguleringsplan for Rødberg fritidspark. 
• Reguleringsplan for Mørkvollen massetak.  
• Reguleringsplan for Straumen massetak, dersom bruk av dette området blir aktuelt. 

 
Det vil bli søkt Nore og Uvdal kommune om dispensasjon etter plan- og bygningsloven for midlertidig 
og/eller varig omdisponering av arealer, dersom planlagt arealbruk kommer i konflikt med gjeldende 
planstatus i kommunale planer. Konsesjon etter vassdragsreguleringsloven er selvstendig grunnlag 
for å gi dispensasjon fra kommunale planer for arealbruk godkjent i detaljplan og i medhold av 
konsesjonen.  
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Sanitære forhold mv. for brakke- og kontorrigg krever avklaring fra kommunen. Det er normalt at 
entreprenøren som etablerer brakkeriggene ordner dette direkte med kommunen. Kommunen vil bli 
kontaktet i forbindelse med dette. 
 
Kommunen har etter avtale med Statkraft datert 17.09.2003 etablert kommunalt vannuttak i 
fordelingsbassenget for drikkevannsforsyningen til Rødberg. Planlagte arbeider med utvidelse av 
svingevolumet vil medføre at drikkevannsforsyningen midlertidig vil være begrenset til vannvolumet i 
fordelingsbassenget.  Dette vannvolumet er begrenset og det er sannsynlig at annen 
drikkevannsforsyning må etableres over en periode på om lag 3 uker. Situasjoner hvor arbeider i 
kraftanlegget kan påvirke drikkevannsforsyningen skal håndteres i henhold til avtalen mellom 
kommunen og Statkraft.  Statkraft oppfordrer kommunen til å benytte anledningen til å gjøre 
nødvendig vedlikehold og utbedringer i eget anlegg. 
 
2.4.5. Statens vegvesen 
Veiloven 
Etablering og bruk av ny avkjøring fra fv 40 til ny bru over Uvdalselva forutsetter tillatelse fra 
vegvesenet.  
  
Dersom det blir behov for dispensasjon for transport av tyngre kolli på offentlig vei, vil det bli tatt 
opp med veieier på vanlig måte. Det er så langt vi kan se i dag ikke behov for forsterkninger eller 
utvidelser av offentlig vei for å kunne komme fram med nødvendige transporter. Det kan bli behov 
for dirigering av trafikken i visse situasjoner, som ved spesialtransporter av spesielt store og tunge 
kolli.   
 
Vegvesenet har for øvrig medvirket i arbeidet med utredning av trafikkløsninger for tiltaket. 
 
2.5. Forholdet til andre interessenter 
 
2.5.1. Netteier og områdekonsesjonær 
Statkraft er i dialog med sentral- og regionalnetteier og områdekonsesjonær, samt andre 
interessenter med grensesnitt mot ledningsnettet i sentralnettpunkt Nore. Det er avholdt møter med 
Statnett, EB Nett AS og Skagerak Kraft AS om utredning av behovet for fremtidige endringer i 
nettstrukturen på Nore. Dette arbeidet ledes imidlertid av EB Nett AS som er regionalt 
utredningsansvarlig. Se også pkt. 1.2 om søknad om anleggskonsesjon og nettilknytning. 
 
Nore Energi har lavspent fordelingsanlegg øst i anleggsområdet. Plasseringen av noen av disse 
anleggene vil være nødvendig å justere og Statkraft har direkte dialog med Nore Energi om dette. 
 
2.5.2. Grunneiere, naboer og allmenheten  
Tiltaket vil i all hovedsak foregå på Statkrafts eiendom gnr 109 bnr 1 i Nore og Uvdal kommune. Deler 
av anleggsområdet strekker seg ut over arealer i friområdet ved Rødbergdammen. Friområdet ligger i 
all hovedsak på arealer som tilhører Nore og Uvdal kommune og det er kontakt mellom Statkraft og 
kommunen om bruk av deler av dette arealet til midlertidig anleggsområde. Det pågår dialog med 
berørte grunneiere om bruk av arealer til massehåndtering ved Mørkvollen massetak og eventuelt 
Straumen massetak.  
 
I forbindelse med planene er det distribuert informasjonsbrosjyre og avholdt åpent 
informasjonsmøte i Rødberghallen 25. februar 2015. I tillegg til representanter fra kommunen, NVE, 
Statnett og regional nettansvarlig møtte også omtrent 40 innbyggere.  
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Statkraft har i forbindelse med planene opprettet egen prosjektside på internett. Nettsiden vil bli 
jevnlig oppdatert om prosjektet i tillegg til at man her kan laste ned relevante dokumenter, samt 
finne kontaktinformasjon. Nettadressen er www.statkraft.no/nore. 
 
Nære naboer til anleggsområdet vil i god tid før anleggsstart bli kontaktet med tanke på vurderinger 
av ulemper disse kan ha i anleggsperioden, samt utrede behovet for nødvendige avbøtende tiltak.  
 
Vedlegg 2 Grunneier- og interessentliste.  
  

http://www.statkraft.no/nore
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3. Fremdriftsplan og anleggsfaser 
 

3.1. Fremdriftsplan 
Detaljplan for tiltaket sendes til NVE i juli 2015. Forespørsler for byggtekniske arbeider, elektro- og 
mekaniske hovedinstallasjoner planlegges ut på anbud i tidsrommet august-november 2015. 
Avhengig av NVEs saksbehandling av detaljplanen og internt forberedende arbeider, planlegges det 
anleggsstart juni 2016 med anleggsperiode i 2016-2019, inkludert nedrigging, opprydding og 
istandsetting av anleggsarealene. Nytt kraftverk er planlagt satt i drift mot slutten av 2019.  
 
Fremdriftsplanen forutsetter arbeidstid etter vanlige skiftordninger mandag til lørdag gjennom hele 
året. Normal arbeidstid vil være fra kl. 0600 til kl. 0200. Lørdager avsluttes arbeidsdagen normalt  
kl. 1600. Fylkesmannen har satt restriksjoner for støyende arbeider i dagen, jfr. pkt. 4.1. 
 
Tabell 4. Overordnet fremdriftsplan for Nytt Nore I kraftverk, pr. juli 2015. 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Behandling av detaljplan      
Behandling av søknad om anleggskonsesjon      
Forespørsler anleggsarbeider      
Anleggsperiode      
Idriftsettelse      

 
3.2. Anleggsfaser 
Planlagte aktiviteter i anleggsperioden kan grovt deles inn i fire anleggsfaser. Endringer i planene 
frem til anleggsstart og i anleggsperioden kan endre på type aktiviteter og rekkefølgen i disse. Fasene 
vil overlappe. 
 
Fase 1: Tilrigging og fjellarbeider. 14 mnd. 

• Tilrigging i anleggsområdet. 
• Bygging av bru over Uvdalselva og tilhørende adkomstvei fra fv 40. 
• Blottlegging av fjell og etablering av forskjæring og påhugg til adkomsttunnel. 
• Driving av tunneler og fjellhaller. 
• Etablering av ny utfylling i Rødbergdammen. 
• Anleggstrafikk med massetransport til og fra deponi. 
• Utlegging av masser på Mørkvollen. 

 
Fase 2: Betong- og montasjearbeider. 18 mnd. 

• Betongarbeider i stasjonen og portalbygg. 
• Montasjearbeider elektro og mekaniske komponenter. 
• Arbeider med utvidelse av svingevolum i eksisterende tilløpssystem fra tverrslag i 

Åsgårdsbakkene. 
• Utlegging av masser ved Kåsin. 

 
Fase 3: Tilkobling og vannfylling. 3 mnd.  

• Nedtapping av Rødbergdammen for tørt utslag i utløpstunnelen. 
• Tilkobling av ny tilløpstunnel til eksisterende tilløpstunnel/fjerning av fjellpropp. 
• Vannfylling av tunnelsystemet/Rødbergdammen. 
• Sluttføring av montasjearbeider. 

 
Fase 4: Avsluttende aktiviteter. 10 mnd. 

• Nettilkobling. 
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• Idriftsettelse av nye aggregater. 
• Prøvedrift av nytt kraftverk samtidig som normal drift av eksisterende kraftverk. 
• Nedrigging, opprydding og istandsetting av anleggsområder. 
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4. Beskrivelse av tiltaket 
 

4.1. Formelle forutsetninger for tiltaket 
Kgl. res. av 18. mai 2001- reguleringskonsesjonen 
Tappe- og fyllingsrestriksjoner i oppstrøms magasiner er i manøvreringsreglementet klart definert 
med mål om magasinfylling og som flomreduserende tiltak. Videre er det krav om minstevannføring 
nedstrøms Rødbergdammen og ved Skollenborg (Kongsberg). Til sammen setter dette rammene for 
hvordan nytt kraftverk kan konfigureres og driftes i fremtiden.  
 
Fra Rødbergdammen er det krav om slipp av minstevannføring tilsvarende 0,05 m3/s i tidsrommet  
1. mai-1. november.  
 
Rødberg kraftverk ligger nedstrøms Rødbergdammen før samløpet med Numedalslågen. Kraftverket 
har inntak på tilløpstunnelen til Nore II kraftverk som igjen har inntak i Rødbergdammen. Det er krav 
om minstevannføring ved utløpet av Rødberg kraftverk på 5 m3/s i tidsrommet  
1. juni-31. august og 3 m3/s i tidsrommet 1. september-31. mai.   
 
For å sikre at kravene til slipp fra Rødbergdammen og minstevannføring ved utløpet av Rødberg 
kraftverk overholdes, er nytt Nore I kraftverk planlagt med ett lite aggregat med en effekt på 20 MW 
(23 MVA) og maksimal driftsvannføring på 5,2 m3/s.  
 
I tillegg til tiltak som Statkraft foreslår i detaljplanen kan Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for 
naturforvaltning) og NVE med hjemmel i konsesjonsvilkårene pålegge konsesjonæren tiltak av 
hensyn til allmennheten, naturmiljø mv.  
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NVEs vedtak av 10.12.2013 – avklaring av konsesjonsplikt 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for vedtaket: 
 
Tabell 5. NVEs vedtak av 10.12.2013 om konsesjonsplikt. 

Forutsetning Statkrafts kommentar Detaljplan 
Tiltaket skal gjennomføres i samsvar 
med de planene NVE har lagt til grunn 
for vurdering av konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. 
 

Det er ingen endringer i planene som har betydning 
for NVEs vurdering av konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. 
 

Jfr. pkt. 2.2. 

Nore og Uvdal kommune skal 
medvirke i deponiplassering og bruk 
av masser i forbindelse med 
utarbeidelse av detaljplaner. 

Områder for massedeponi/massemottak er diskutert 
med kommunen i møter og pr brev. Mørkvollen 
massetak og Straumen er regulert til massetak, og 
kommunen har i brev av 08.08.2013 uttalt at 
områdene kan brukes til massedeponi. 
 
Kommunen forventer at massene kommer til 
samfunnsmessig nytte. Planene legger til rette for 
dette. 
 
Kommunen og Statkraft har imidlertid ulikt syn på 
hvilket deponiområde som samfunnsmessig vil være 
det beste valget mtp senere uttak og samlede 
ulemper for allmennheten ved massetransport. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jfr. pkt. 
4.2.8. 

Nore og Uvdal kommune skal ha 
uttalerett til detaljplanene. 
 

Kommunen har fått anledning til å komme med 
innspill til detaljplanen før denne er ferdigstilt fra 
tiltakshaver og sendt til NVE for behandling. 
 
Kommunen vil få anledning til å uttale seg om 
detaljplanen under NVEs behandling av denne. 
 
Eventuell søknad om dispensasjon fra kommunal 
arealdisponeringsplan sendes kommunen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krav som følger av 
forurensningsloven og 
forurensningsforskriften skal 
etterleves i anleggsperioden. 
 

Utslippstillatelser fra Fylkesmannen er innhentet. 
Krav er innarbeidet i tiltakets miljøoppfølgingsplan 
(MOP). 

Jfr. pkt. 4.1 
og pkt. 9. 
Se også 
vedlegg 4. 

Tiltaket skal settes i gang innen 5 år 
fra vedtaksdato (dvs. byggefrist 
09.12.2018). 
 

Byggestart er planlagt til 2016. Jfr. pkt. 3.1.  
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Fylkesmannens vedtak av 24.06.2015 – Utslippstillatelse etter forurensningsloven 
Forurensning omfatter utslipp til vassdraget, anleggsstøy, støv og rystelser. Følgende krav og vilkår 
følger vedtaket: 
 
Tabell 6. Fylkesmannens vedtak av 24.06.2015 om utslippstillatelse. 

Tema Krav/vilkår 
Generelt Plikt til å redusere utslipp så langt det er mulig uten urimelige kostander. 

 
Utslipp til vassdrag 
(tunnel-/prosessvann) 
 

Grenseverdier gjelder for suspendert stoff (SS), pH og olje. 
 

Utslipp til luft (støv) Generelt:  
Masser som håndteres og anleggsveier skal støvdempes. 
 
Grenseverdier: 
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra tiltaket skal ikke 
medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager, målt 
ved mest utsatt nabo. 
 

Anleggsstøy 
 

Generelt:  
Anleggsstøy skal ikke overskride grenseverdiene i T-1442/2012. 
 
For spesielt støyende aktiviteter i dagen gjelder egne innskjerpelser. 
 
Krav til oppdaterte støyberegninger for støy fra anleggstrafikk. 
 

Sanitæravløpsvann Skal håndteres iht. krav fra Nore og Uvdal kommune. 
 

Beredskap Plikt til å etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. 
 

 
Tiltakets miljøoppfølgingsplan (MOP) beskriver hvordan Fylkesmannens krav vil bli ivaretatt i 
anleggsperioden, se også pkt. 9. 
 
4.2. Utredninger, problemområder og avbøtende tiltak  
Beskrivelsene av problemområder og avbøtende tiltak under dette punktet gjelder i all hovedsak for 
anleggsperioden. I driftsperioden vil situasjonen stort sett være uforandret, med unntak av enkelte 
nye landskapselementer.  
 
4.2.1. Generelt 
Det er i hovedsak redegjort for konsekvensene gjennomføringen av tiltaket kan medfører for miljø, 
landskap og kulturminner i forbindelse med NVEs vurdering av konsesjonsplikt og Fylkesmannens 
vurdering av søknad om utslipp etter forurensningsloven. Følgende utredninger er tidligere lagt til 
grunn i disse prosessene og følger ikke som vedlegg til detaljplanen: 
 

• Konsekvenser ved transport og lagring av steinmasser mv. Norconsult AS 2012. 
• Isforhold og frostrøyk. Tvede Consult AS 2013. 

 
Det er gjennom miljøutredningene ikke gjort spesielle funn eller avdekket spesielle konsekvenser 
eller utfordringer gjennomføringen av tiltaket kan ha for miljø, landskap og kulturminner. Se 
imidlertid pkt. 4.2.9 om anleggsstøy og pkt. 4.2.6 om anleggstrafikk. 
 
Vedlegg 3 Støyutredning. Norconsult AS 2015.  
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Ved presentasjon av planene for NVEs miljøtilsyn 19.01.2015 ble det ikke avdekket manglende 
miljøundersøkelser som må gjennomføres før behandling av detaljplanen. Imidlertid ble det avklart 
at nærmere plan for avvikling av anleggstrafikk bør vurderes. 
 
Det er i forbindelse med utarbeidelse av detaljplanen også gjort vurderinger av landskapsutforming 
av midlertidig massedeponi på Mørkvollen massetak, se pkt. 4.5.6. 
 
4.2.2. Naturmiljø 
Utslipp av tunnelvann og annen avrenning fra anleggsområdet kan skade vassdraget. Tunnelvann vil 
bli renset iht. Fylkesmannens krav i utslippstillatelsen før dette slippes til vassdraget. I 
anleggsområdet vil det bli etablert egne områder for spyling av anleggsmaskiner mv. for å unngå 
uønsket avrenning. Se for øvrig tiltakets MOP i vedlegg 4. 
 
Ved etablering av ny utfylling i Rødbergdammen med tunnelstein kan steinstøv, sprengstoffrester og 
annen forsøpling medføre uønsket forurensning og påvirkning på vassdraget. Statkraft vil 
gjennomføre nødvendige tiltak for at Fylkesmannens krav fastsatt i utslippstillatelsen ikke 
overskrides.  
 
4.2.3. Landskap 
Ny utfylling i Rødbergdammen vil bli utført ras- og erosjonssikker og er planlagt som en forlengelse 
av eksisterende utfylling som dagens nettanlegg ligger på. Utfyllingen vil bli tilpasset andre fremtidige 
tekniske anlegg.  
 
Fjellskjæringen for adkomst og portalbygg, se pkt. 4.5.2, vil bli synlig fra sør og øst. Det er planlagt 
tiltak for å dempe skjæringens fremtoning i landskapsbildet. 
 
Ny bru over Uvdalselva, se pkt. 4.5.3, vil bli plassert utfra geologiske forhold og dimensjonert og 
tilpasset tiltaket. Det er lite rom for justeringer av en slik bru for bedre tilpasning i landskapet. 
Brukonstruksjonen som er anbefalt og planlagt (underliggende buebru i tre) er allment ofte oppfattet 
som en estetisk god løsning. 
 
Deponering av tunnelmasser på Mørkvollen massetak vil gi et midlertidig endret landskapsbilde i en 
tid også etter anleggsperioden. I utarbeidelse av plan for deponering er det tatt hensyn til at 
tunnelmassene ikke blir for dominerende i landskapet. 
 
4.2.4. Kulturminner 
Det er ingen kjente registrerte kulturminner i anleggsområdet eller i områder for midlertidige 
massedeponier.  
 
Bygninger i stasjonsområdet og som gjennom Landsverneplan Statkraft 2010 er plassert i verneklasse 
II, jfr. pkt. 8, vil ikke bli direkte berørt av tiltaket og er markert i arealdisponeringsplanene. 
 
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes mulige funn av automatisk fredede kulturminner, skal 
arbeidet i dette området opphøre og kulturminnemyndighetene varsles, jfr. kulturminneloven § 9. 
 
4.2.5. Arealsituasjonen 
Tiltaket må gjennomføres på et meget begrenset anleggsareal. Utstrekningen av anleggsområdet øst 
for dagens kraftverksbygning er begrenset av Rødbergdammen, terrengforhold og eksisterende 
anlegg som skal være i drift samtidig med gjennomføringen av tiltaket.  
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Utstrekningen av anleggsområdet vest for dagens kraftverksbygning er begrenset av 
Rødbergdammen, friområdet, øvrige terrengforhold og bygninger/fasiliteter for drift av kraftverket i 
anleggsperioden. 
 
Følgende planlagte tiltak vil avhjelpe den anstrengte arealsituasjonen: 

• Konsentrasjon av anleggsfunksjoner og annen effektiv bruk av tilgjengelig anleggsareal. 
• Utvidelse av anleggsområdet øst for kraftverksbygningen med mindre utvidelser av 

eksisterende område og en utfylling i Rødbergdammen. 
• Bruk av deler av friområdet som midlertidig anleggsområde. 

 
Det er etter Statkrafts syn få muligheter til redusert, eller annen, arealbruk for gjennomføring av 
tiltaket. 
 
4.2.6. Anleggstrafikk på offentlig vei 
Omfang av anleggstrafikk 
Anleggstrafikken i forbindelse med tiltaket vil i hovedsak bestå av massetransport (tunnelmasser og 
betong), tyngre varetransport og trafikk med mindre kjøretøy (person- og varebiler). I tillegg kommer 
transport av tyngre anleggsmaskiner og brakker i forbindelse med oppstart og avslutning av tiltaket, 
samt spesialtransport av tyngre kolli.  
 
Hovedvolumet av tung anleggstrafikk vil være ved transport av tunnelmasser til eksterne 
massedeponi. Ved bruk av lastebiler med lastekapasitet på 10 m3 (bil uten henger) vil dette utgjøre 
anslagsvis 18 000 lass + retur som også må gå langs offentlig vei.  
 
I anleggsfasen for betongarbeider vil tung anleggstrafikk i hovedsak bestå av transport av betong og 
utgjør anslagsvis 800 lass + retur.  
 
Anleggstrafikken vil være mest intensiv i anleggsfasen med tunneldriving og med transport av 
tunnelmasser til eksternt deponi. Ved arbeidstid med normale skiftordninger vil denne transporten 
bli fordelt over omtrent 240 arbeidsdager. Dette gir et døgnsnitt på omtrent 75 lass + retur, eller et 
timessnitt på 3-4 lass + retur. 
 
Utredning av transportløsninger 
I forbindelse med planleggingen av tiltaket er det utredet flere alternativer for avvikling av 
anleggstrafikken og det er lagt stor vekt på å finne løsninger som gir tilfredsstillende sameksistens 
mellom anleggstrafikk, ordinær trafikk, myke trafikanter og forhold knyttet til drift av eksisterende 
kraftverk. Utredningene har i hovedsak gått ut på hvordan avvikling av anleggstrafikken kan skje i og 
rundt anleggsområdet på Rødberg. Se for øvrig pkt. 4.2.8 om anleggstrafikk knyttet til vurdering av 
områder for massedeponi. 
 
Fv 120 mellom kraftverksområdet og Rødberg sentrum er en smal vei som benyttes blant annet av 
gående/syklende skolebarn. Fra skoleområdet i nord (se pkt. A i figur 3) vil det være nødvendig å 
krysse fv 120 for å nå friområdet (se pkt. B) mot Rødbergdammen som er mye brukt av skolebarn i og 
utenfor skoletid. Veistrekningen har ikke fortau eller gang- og sykkelvei og mangler merket 
fotgjengerkryssing som gir tryggere kryssing av veien.  
 
Krysset mellom fv 120 og fv 40 (se pkt. C) i nedre del av Rødberg sentrum er vikepliktsregulert fra  
fv 120. Krysset har god sikt, men har likevel et uoversiktlig trafikkbilde med nærliggende avkjøringer 
fra butikker på begge sider og separat sving til bussholdeplassen som ligger utenfor veien. Krysset har 
merket gangfelt for fotgjengerkryssing. Kommunen anser anleggstrafikk via sentrum som en 
belastning for handelsstanden.  
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Mot sør er fv 40 smal på bruen over Uvdalselva (se pkt. D). Vegstrekningen er ved Kiwi-butikken (se 
pkt. E) uoversiktlig. Langs sørsiden av Rødbergdammen er fv 40 oversiktlig med separat gang- og 
sykkelvei.  
 
Nore og Uvdal kommune og Statens vegvesen har vært involvert i utredningene av alternative 
trafikkløsninger og har av hensyn til trafikksikkerhet og påvirkningen på handelsstanden hatt et sterkt 
ønske om å unngå anleggstrafikk via fv 120 via Rødberg sentrum. 
 
Varianter av tre hovedalternativer er utredet, se også figur 3: 
 

1. Anleggstrafikk via ny adkomstvei fra fv 120 
Alternativet innebærer ny adkomstvei med justering av eksisterende av- og påkjøring fra fv 120 like 
øst for Stasjonsveien 11 (Messa/kommunalt hybelhus).  Anleggstrafikken vil gå videre på fv 120 mot 
Rødberg sentrum og derfra sørover langs fv 40. 
 
Alternativet har flere utfordringer. Fv 120 har på strekningen for ny av- og påkjøring en ugunstig 
trase med lavbrekk og uoversiktlig passasje forbi Stasjonsveien 11 (se pkt. F). For å oppnå en 
tilfredsstillende sikker av- og påkjøring og oversiktlig trafikkbilde, ville alternativet medføre betydelig 
utbedring av veistrekningen. Dette har vist seg ikke å være mulig med de begrensningene 
Stasjonsveien 11 påfører området. Stasjonsveien 11 er av kommunen ansett som bevaringsverdig.  
 
Nærmere Rødberg sentrum har fv 120 et trangt parti forbi Stasjonsveien 7 (se pkt. G) som ligger på 
sørsiden av veien. Bygningene er fredet som en del av Numedalsbanen, og utbedring av dette partiet 
ville medført betydelige inngrep på nordsiden av veien. Som et alternativ til utbedring av veien her er 
det vurdert å benytte traseen for Numedalsbanen som midlertidig anleggsvei. Numedalsbanen er 
imidlertid fredet som kulturminne og det er knyttet stor usikkerhet til om bruk av traseen lar seg 
gjennomføre uten å skade kulturminnet. 
 
Alternativ 1 fører anleggstrafikk med transport av tunnelmasser og betong via nedre del av Rødberg 
sentrum og er ikke videreført.    
 

2. Anleggstrafikk via eksisterende vestlige adkomstvei fra fv 120 
Alternativet innebærer anleggstrafikk fra ny adkomsttunnel, via internvei mellom Nore I kraftverk og 
Rødbergdammen, gjennom administrasjonsområdet og ut på fv 120 via eksisterende adkomstvei. Fra 
adkomstveien vil alternativet være lik som alternativ 1. 
 
Også alternativ 2 innebærer transport av tunnelmasser og betong via nedre del av Rødberg sentrum. 
Alternativet vil også medføre betydelig økt risiko for anleggsarbeidere ved anleggstrafikk gjennom 
kraftverksområdet, samt forstyrrelser på den daglige driften av Nore I kraftverk. Alternativet er 
derfor ikke videreført.   
 

3. Minimalisere anleggstrafikk via Rødberg sentrum 
Det er utredet flere varianter av alternativ 3 som minimaliserer anleggstrafikk via Rødberg sentrum. 
Variantene har til felles at tung anleggstrafikk langs fv 120 i hovedsak unngås, og dermed unngår 
behovet for varige og midlertidige utbedringer av utfordrede vegpartier som nevnt under alternativ 1 
og alternativ 2. I hovedsak består alternativ 3 av følgende varianter: 

• Midlertidig flytebru over Rødbergdammen.  
• Anleggsvei i elvejuvet nedstrøms Rødbergdammen. 
• Deponering av masser nedstrøms Rødbergdammen for så å hente massene opp på andre 

siden. 
Felles for variantene som nevnt over er at bare deler av utfordringene med anleggstrafikken unngås. 
Spesialtransport, dvs. transport av transformatorer, må uansett gå via Rødberg sentrum med det 
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behovet for varige eller midlertidige utbedringer dette utløser. Varianter av alternativ 3 er derfor ikke 
videreført. 
 

 
Figur 3. Hovedalternativer for avvikling av anleggstrafikk. 

Valg av transportløsning 
Som ny varig adkomst til kraftstasjonsområdet og nytt kraftverk planlegges ny bru over Uvdalselva 
nedstrøms Rødbergdammen (se pkt. H). Adkomst til bruen blir fra fv 40 via ny avkjøring. 
 
Løsningen innebærer at tung anleggstrafikk som massetransport, betongstransport, varetransport og 
spesialtransport mv. får adkomst til anleggsområdet via ny bru, og dermed betydelig reduserer 
anleggstrafikk via Rødberg sentrum og på fv 120.  
 
Anleggstrafikken via Rødberg sentrum blir redusert til i hovedsak inntransport av anleggsmaskiner 
ved oppstart av tiltaket, anleggstrafikk i forbindelse med til- og nedrigging (brakkerigger mv.) samt 
mindre kjøretøy (person- og varebiler), trafikk som ikke medfører behov for tiltak på fv 120. Volumet 
av anleggstrafikk vil ikke skille seg ikke vesentlig fra dagens trafikkbilde på strekningen. Dersom det 
blir nødvendig, vil midlertidige sikkerhetstiltak bli vurdert, som dirigering av trafikken ved transport 
av store kolli.  
 
Løsningen innebærer at transport av tunnelmasser langs offentlig vei blir begrenset til under 1 km 
langs fv 40, forutsatt tillatelse til bruk av Mørkvollen massetak til massedeponi som omsøkt, se pkt. 
4.2.8. Anleggstrafikken vil på denne strekningen av fv 40 øke trafikkmengden (ÅDT) med 15 % i den 
mest intensive perioden med massetransport, økningen vil være langt lavere i andre faser av 
anleggsperioden. Nødvendige sikkerhetstiltak for anleggsperioden og i driftsperioden ved ny 
avkjøring fra fv 40 mot ny bru vil bli vurdert i samråd med relevante myndigheter. Fv 40 mot 
avkjøringen til Mørkvollen er oversiktlig, av normal standard og god kvalitet. Det er én avkjøring på 
strekningen, i tillegg til avkjøringen mot Mørkvollen. På motsatt side av avkjøringen til Mørkvollen er 
avkjøringen til Rødberg kraftverk, en avkjøring som er lite i bruk.  Det er ikke vurdert som nødvendig 
med tiltak på denne strekningen.   
 
Se pkt. 4.5.2 for nærmere detaljer om ny avkjøring fra fv 40 og ny bru over Uvdalselva. 
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4.2.7. Anleggstrafikk i anleggsområdet 
Hovedadkomsten til anleggsområdet blir fra fv 40 via ny bru over Uvdalselva. Eksisterende 
adkomstveier til kraftstasjonsområdet vil også bli tatt i bruk, men i begrenset omfang. 
 
Det blir ingen nye interne anleggsveier. Eksisterende veier kan bli utbedret, inkludert 
breddeutvidelse. Veien forbi ny utfylling i Rødbergdammen blir lagt ut på utfyllingen for bedre 
kurvatur og stigningsforhold, se figur 18 og vedlegg 12. 
 
Intern trafikk mellom anleggsområde vest og anleggsområde øst er forbundet med internvei mellom 
Rødbergdammen og kraftstasjonsbygningen. Veien vil i begrenset grad være i bruk med tyngre 
kjøretøy. Av hensyn til begrensede parkeringsarealer vil det normalt ikke være mulig å kjøre private 
biler mellom bolig- og kontorrigger og adkomsttunnelen. Anleggsarbeidere vil bli oppfordret til 
samkjøring, å gå eller å sykle. 
 
Sikkerheten for ansatte ved kraftverket og andre anleggsarbeidere vil bli en prioritert oppgave. 
 
4.2.8. Områder for massedeponi 
Vurdering av alternative områder for massedeponi 
Kommunen ber i møte 18.06.2015 og i brev av 22.06.2015 Statkraft utrede Straumen massetak og 
Grønneflåta som alternative deponiområder. Kommunen begrunner dette med at planlagt deponi på 
Mørkvollen ikke er i tråd med vedtatte reguleringsbestemmelser, samt at det vil være 
samfunnsnyttig å fordele steinressursene over et større geografisk område.  
 
Statkraft kan ikke se at arealplanbestemmelsene for Straumen og Grønneflåta legger bedre til rette 
for mottak av masser enn bestemmelsene som gjelder for Mørkvollen. Økt samfunnsnytte ved slik 
geografisk spredning av massene forutsetter at det ikke blir større behov for massene i nærområdet 
til Mørkvollen enn i nærområdet til Straumen og/eller Grønneflåta. Hvis det er tilfelle, så innebærer 
det at massene må transporteres tilbake samme eller lengre vegstrekning når de skal benyttes. 
 
Videre forutsetter slik geografisk fordeling at det er samfunnsmessige og miljømessige fordeler ved å 
forskuttere transport av massene til Straumen og Grønneflåta nå, framfor å vente til behovet for 
masser eventuelt oppstår.  
 
I første omgang vil transport til Straumen og Grønneflåta innebære en miljø- og kostnadsmessig 
økning ved økt transportlengde, transport til Grønneflåta innebærer også transport gjennom 
Rødberg sentrum. Kostnadsmessig vil eksempelvis transport av 1 m3 tunnelmasse til Straumen koste 
kr 130-150, mens det koster anslagsvis kr 20-50 å utvinne tilgjengelige masser på stedet. I neste 
omgang, når massene skal brukes, risikerer en økte transportulemper og -kostnader i forhold til om 
massene nå blir deponert midlertidig på nærmeste tilgjengelige deponisted, som er Mørkvollen.  
 
Straumen massetak 
Straumen massetak ble regulert i 2005, er i privat eie og ligger på eiendommen gnr 161 bnr 1. 
Området består av to felt – felt 1 og felt 2. Felt 1 er på omtrent 80 daa hvorav ca. 23 daa er regulert 
til massehåndtering. Felt 2 er på omtrent 93 daa, hvorav ca. 22 daa er regulert til massehåndtering. 
Feltene er allerede delvis tatt i bruk til regulert formål. Straumen massetak ligger omtrent 16 km sør 
for Rødberg langs fv 40 ved bruk av felt 1 som ligger inntil Frygnefjorden. Dersom Mørkvollen 
massetak ikke har tilstrekkelig kapasitet eller av andre grunner ikke kan benyttes som deponiområde 
for tunnelmasser, har Statkraft vurdert Straumen massetak som alternativt deponiområde.  
 
Deponering av masser på Straumen vil medføre betydelig massetransport langs fv 40. 
Massetransporten vil være forbundet med økt risiko og ulemper for alle brukere av veistrekningen. 
Statens vegvesen har registrert 5 skredutsatte punkter (is- og steinsprang) langs fv 40 mellom Sporan 
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bru og Straumen3. På samme strekning er det svært mange vegkryss og av- og påkjøringer, inkludert 
avkjøringer til boligfelt, private enkelteiendommer, rasteplasser og busslommer for blant annet 
skolebuss. 
 
Grønneflåta 
Grønneflåta har tidligere i planprosessen vært avvist av kommunen som alternativt deponiområde på 
grunn av den betydelige massetransport gjennom Rødberg sentrum dette ville medføre. Grønneflåta 
er et industriområde/massetak som i hovedsak ligger på private eiendommer (gnr 42 bnr 1 og gnr 43 
bnr 1) og kommunal eiendom (gnr 43 bnr 1) omtrent 16 km vest for Rødberg langs fv 40. Området er 
ikke regulert til dagens bruk. Vegen til Grønneflåta passerer gjennom hele Rødberg sentrum og er 
delvis bratt og svingete. Også på denne vegstrekningen er det svært mange vegkryss og av- og 
påkjøringer, inkludert avkjøringer til boligfelt, private enkelteiendommer, industriområder, 
rasteplasser og busslommer for blant annet skolebuss. 
 
Med bakgrunn i kommunens sterke ønske om å unngå massetransport gjennom sentrum, samt 
Statkrafts arbeid for å minimalisere anleggstrafikk på offentlig vei, er bruk av Grønneflåta ikke 
utredet videre som et reelt alternativ. Ved valg av trafikkløsning som innebærer ny bru over 
Uvdalselva, se pkt. 4.2.6, vil det ikke være behov for å planlegge for eller legge til rette for tiltak som 
innebærer økt anleggstrafikk gjennom Rødberg sentrum. 
 
Valg av deponiområde 
I tillegg til et mindre midlertidig deponi ved Kåsin og permanent utfylling i Rødbergmagasinet 
planlegges det å deponere inntil 180 000 m3 tunnelstein på reguleringsområdet Mørkvollen 
massetak.  
 
Mørkvollen massetak ble regulert i 2007 og ligger på eiendommene gnr 198 bnr 1 og gnr 198 bnr 5, 6 
og 16. Det regulerte området er på ca. 31,5 daa, hvorav 29,5 daa er regulert til massehåndtering 
(massetak/lagring av masse).  
 
Statkraft kan ikke se begrensninger i reguleringsplanen som tilsier at Mørkvollen ikke kan benyttes til 
deponi innenfor gjeldende bestemmelser. Mørkvollen foreslås som eneste alternativ til massedeponi 
av følgende grunner: 

• Under 1 km transportavstand langs offentlig vei (fv 40). 
• Områdets gjeldende planstatus. 
• Dagens bruk av området. 
• Områdets forhistorie som tidligere massedeponi, planlagt bruk av området vil ikke være mer 

omfattende enn i forbindelse med byggingen av Nore II kraftverk. 
• Landskapsmessig akseptabelt, se illustrasjoner i figurer under. 
• Gode muligheter for senere bruk av massene, inkludert pågående uttak av masser. 

 
Etter Statkrafts syn finnes det ingen alternativer som ikke vil medføre betydelig økning i 
massetransport langs fv 40 med økt risiko for alle brukere av veien, økte ulemper for allmennheten, 
høyere byggekostnader og mulig bruk av urørte områder med LNF-status, samt stor fare for økt 
transportbehov ved bruk av massene senere når en hensyntar både transporten i anleggsperioden og 
transporten fra deponiet til brukerstedet. 
 
Se pkt. 4.5 for nærmere detaljer om planene for bruk av Mørkvollen massetak til deponiområde. 
 
 
 
                                                      
3 Rapport: Regional skredsikringsplan. Region sør. Statens vegvesen. 30.11.2011. 
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4.2.9. Ulemper for nære naboer og allmennheten  
Generelt 
Ulemper av betydning i nærområdet til anleggsområdet kan være anleggsstøy, støv og rystelser i 
forbindelse med tunneldriving. I tillegg til ulemper langs offentlig vei vil anleggsarbeidene begrense 
og/eller stenge for myk ferdsel som det i dag er muligheter for gjennom kraftstasjonsområdet.  
 
Støy 
Erfaringer fra tilsvarende anleggsarbeider viser at håndtering av tunnelmasser i friluft kan oppfattes 
som spesielt støyende for omgivelsene. I støykartleggingen utført av Norconsult, se vedlegg 3, er det 
derfor lagt spesielt fokus på denne aktiviteten, og utredningen viser at måten anleggsarbeidet 
gjennomføres på kan ha betydning for utbredelsen av støy. Utredningen viser at ved mellomlagring 
og omlasting av tunnelmasser i dagen i anleggsområdet, kan nære boliger bli liggende i/inntil rød 
støysone, samt at justering av lokasjon for omlasting i dagen i liten grad avhjelper situasjonen. 
 

 
Figur 4. Antatt støy fra omlasting av tunnelmasser i dagen (før tiltak). Utsnitt fra vedlegg 3. 

Det er få muligheter for avbøtende tiltak som vil ha målbar effekt. Som et avbøtende tiltak for å 
redusere støy og støvflukt fra håndtering av tunnelmasser er det imidlertid planlagt å bygge 
omlastingsnisje for tunnelmasser i adkomsttunnelen. Løsningen medfører at en i all hovedsak unngår 
omlasting av masser i dagen, med unntak av i oppstartsperioden frem til omlastingsnisjen kan 
etableres og tas i bruk. Omlastingsnisjen vil imidlertid ha begrenset kapasitet, og i intensive perioder 
med tunneldrift kan det bli nødvendig med mellomlagring av masser i dagen. Støyutredningen viser 
at ved bruk av omlastingsnisje vil ingen boliger bli liggende i/inntil rød sone. Etablering av 
omlastingsnisjen medfører imidlertid et økt volum av tunnelmasser i størrelsesorden 3000-4000 m3 i 
anbragt volum. 
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Figur 5. Antatt støy uten omlasting av tunnelmasser i dagen (etter tiltak). Utsnitt fra vedlegg 3. 

Stasjonsveien 11 er i dag kommunalt hybelhus med 11 hybler for studenter ved Nore videregående 
skole. Hybelhuset ligger tett inntil anleggsområdet og vil også med omlasting av masser i fjell bli 
utsatt for støy som tilsier at bygningen kan være uegnet som hybelhus for studenter i 
anleggsperioden. Med bakgrunn i dette vil hybeltilbudet etter avklaring med kommunen opphøre i 
den mest støyende anleggsperioden.  
 
Utredningen viser at anleggstrafikken i liten grad medfører endringer i dagens trafikkstøybilde. Det 
vil likevel bli utført oppdaterte støyberegninger basert på trafikkløsningen som beskrevet i 
detaljplanen. 
 
Av hensyn til omgivelsene er det ikke planlagt knusing av tunnelmasser i anleggsområdet på Nore. 
Reguleringsplanen for både Mørkvollen massetak har bestemmelser om støydempende tiltak.   
Statkraft vil tilstrebe at grenseverdier som gjelder for anleggsstøy fastsatt av Fylkesmannen ikke 
overskrides, og så langt mulig gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at grenseverdiene 
overholdes. Imidlertid vil opphør i anleggsarbeidene kvelds- og nattestid medføre en lengre 
anleggsperiode, som totalt sett kan oppfattes å gi tilsvarende eller økte ulemper. 
 
Støv 
For å redusere støvflukt fra anleggstrafikken er det planlagt tiltak som vanning av last bestående av 
steinmasser og spyling av biler før disse forlater anleggsområdet. For øvrig vil interne og offentlige 
veier vaskes og feies ved behov. Grusveier som eventuelt blir tatt i bruk kan vannes og/eller saltes. 
Måling av støv vil bli utført etter krav fastsatt av Fylkesmannen. 
 
Rystelser 
Statkraft vil sørge for tilstandsregistreringer av bygninger som kan være utsatt for rystelser, samt 
oppfølging av dette under anleggsarbeidene. Rystelsesmålere kan bli brukt som et hjelpemiddel for å 
justere sprengningsarbeidets intensitet.  Statkraft vil før anleggsarbeidene starter opp, ta kontakt 
med naboer som kan bli utsatt for spesielle ulemper, for sammen å søke etter gode løsninger i 
anleggsfasen.  Generelt vil informasjon til nærområdet før og under anleggsarbeidene være et godt 
hjelpemiddel for å imøtekomme spørsmål rundt anleggsdriften. Det kan etableres varslingstjenester 
(sms/epost) som varsler om kommende aktiviteter av spesielt støyende art mv. 
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Annet 
Tunneldrivingen kan påvirke eventuelle grunnvannsbrønner mv. Omfanget av slike brønner vil bli 
kartlagt i god tid før anleggsstart og fulgt opp i anleggsperioden. 
 
4.2.10. Ferdsel i anleggstiden (turstier mv) 
I dag benytter turgåere interne veier over Statkrafts eiendom mellom friområdet og damkronen, og 
videre til sørsiden av Rødbergdammen over damkronen. I tillegg er det ferdsel på Statkrafts interne 
veier mellom Åsgårdsbakkene og fv 40 over damkronen. Disse turveimuligheter vil av hensyn til 
sikkerhet bli avskåret i anleggsperioden. Dette kan medføre økt ferdsel langs fv 120 (Stasjonsveien) 
mellom Åsgårdsbakkene og Rødberg sentrum. Denne veistrekningen er stedvis smal og har verken 
fortau eller gang- og sykkelvei.  
 
Statkraft vil gjenopprette allmennhetens tilgang til myk ferdsel over Statkraft eiendom etter 
anleggsperioden.  
 
4.3. Oversiktskart 
Figur 6 viser oversiktskart for tiltaket med plassering av de ulike anleggsområdene og områder for 
massedeponi.  
 

 
Figur 6. Oversiktskart. Utsnitt fra vedlegg 1. 

Vedlegg 1 Tegning B001. Oversiktskart.  
 



DETALJPLAN FOR MILJØ OG LANDSKAP – NYTT NORE I KRAFTVERK 

29 
 

4.4. Anleggsområdene og arealdisponeringsplaner 
 

4.4.1. Generelt 
I arealdisponeringsplanleggingen av tiltaket er det lagt vekt på å konsentrere anleggsfunksjoner, 
herunder boligrigg for anleggsarbeidere, for å redusere tiltakets arealutstrekning og for å redusere 
trafikk på offentlig vei mellom anleggsfunksjoner. Det er i planleggingen videre lagt vekt på å 
redusere ulemper for allmennheten og nære naboer, hva gjelder trafikksikkerhet, ferdsel, støy mv. Se 
egne punkter om dette.  
 
Alle anleggsområdene ligger i Nore og Uvdal kommune og anleggsarbeidene vil i all hovedsak foregå 
på Statkrafts eiendom gnr 109 bnr 1 på Nore. Planlagt midlertidig deponi ved Kåsin ligger på 
Statkrafts eiendom gnr 213 bnr 17. Anleggsområder vil om nødvendig bli inngjerdet og det blir 
innført adgangskontroll. Mørkvollen massetak ligger på eiendommene gnr 198 bnr 5, 6 og 16 og gnr 
198 bnr 1. Areal for ny utfylling i Rødbergdammen er i eiendomskartet markert som umatrikulert. 
Det antas at arealet ligger på gnr 109 bnr 1, da denne eiendommen strakk seg til Uvdalselva før 
Rødbergdammen ble etablert.     
 
På arealer til midlertidig anleggsområde kan det bli gjennomført nødvendig terrengarrondering, 
vegetasjonsrydding og andre tiltak som vil gjøre det enklere å benytte arealet. Brakkerigger vil 
antakelig gi begrenset marktrykk og kan monteres på et gruset underlag lagt på duk over plenarealet. 
 
Eventuelle avdekkingsmasser fra området for forskjæring til adkomsttunnel vil bli lagret i 
anleggsområdet eller kjørt for midlertidig mellomlagring på eksterne deponiområder, som for 
eksempel Mørkvollen massetak som i reguleringsplanen har avsatt arealer til dette. Massene kan 
senere benyttes ved istandsetting av berørte arealer. Der det er mulig vil toppjord (øverste 300 mm 
av jordlaget) lagres separat og i ranker på inntil 2 m høyde. Røtter skal bevares i vekstmassene for å 
gi grunnlag for raskere etablering av vegetasjon etter anleggsperioden. 
 
Etter anleggsperioden skal midlertidige anleggsområder tilbakeføres til opprinnelig stand så langt det 
er praktisk mulig. Tilbakeføring inkluderer tilsåing og eventuelt beplantning der det er nødvendig. For 
øvrig legges det opp til naturlig revegetering ved bruk av stedegne avdekkingsmasser og den 
eksisterende frøbanken i disse. Arealer som tas i bruk til anleggsområder er i all hovedsak allerede 
tatt i bruk til industriformål. Unntaket er alternativ bruk av arealer i friområdet (gnr 109 bnr 182 og 
gnr 109 bnr 1), som skal tilbakeføres etter anleggsperioden. 
 
Det samlede anleggsområdet er delt inn i tre områder: 

• Anleggsområde øst. Adkomstområdet. 
• Anleggsområde vest. Bolig- og kontorriggområdet. 
• Anleggsområde nord. Tverrslag Åsgårdsbakkene. 

 
Områder for deponering av masser beskrives nærmere under pkt. 4.5.6. 
 
4.4.2. Anleggsområde øst. Adkomstområdet 
Dagens arealbruk 
Anleggsområdet for adkomst til nytt kraftverk er i dag i bruk i den daglige driften og vedlikeholdet av 
Nore I kraftverk og er i kommunedelplanen for Rødberg lagt ut som industriområde. 
Rødbergdammen er ikke avsatt med arealformål i kommunedelplanen. Området strekker seg over 
elvejuvet mot fv 40. På området er det i hovedsak lagerbygninger (kaldtlager og gammelt 
snekkerverksted), oppstillingsplasser for kjøretøy og avfallshåndtering. Dette er funksjoner som er 
nødvendig å opprettholde for driften av kraftverket i anleggsperioden, men som vil bli midlertidig 
flyttet til disponibelt areal i anleggsområde vest. Område for avfallshåndtering blir opprettholdt for 
gjennomføringen av tiltaket, men kan bli flyttet til egnet areal ved båthuset etter en nærmere 
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vurdering i samråd med blant annet entreprenører. Arealer ned mot Rødbergdammen er bratt og 
vanskelig tilgjengelig, og er delvis begrodd med busker og bjørketrær. 
 
Området er stengt for alminnelig ferdsel med kjøretøy, men det er mulig å gå gjennom området og 
over damkronen til sørsiden av Rødbergdammen. Av sikkerhetshensyn vil området i anleggstiden bli 
avstengt for allmenheten. Anleggsområdet har i dag adkomst via avkjøring fra fv 120 og fra 
kraftstasjonsområdet for øvrig via internveier.  
 

 
Figur 7. Område for adkomst til nytt kraftverk med påhugg planlagt til venstre. Bildet er tatt mot nordøst. 

Arealbruk i anleggsperioden 
Arealene vil i anleggsperioden i hovedsak bli benyttet til:  

• Adkomst til anleggsområdet fra fv 40 via ny bru over Uvdalselva. 
• Mindre kontorrigg. 
• Parkeringsplasser for kjøretøy og anleggsmaskiner. 
• Påhugg for ny adkomsttunnel. 
• Mellomlager av jord og steinmasser inntil omlastingsnisje i fjell er etablert. 
• Lagerhus, verksteder og utelager. 
• Område for spyling av vasking av biler. 
• Område for rensing av tunnelvann mv. 
• Etablering av permanent utfylling i Rødbergdammen. 
• Etablering av permanent nytt utløp i Rødbergdammen. 
• Område for avfallshåndtering.  
• Disponibelt areal til utelager mv. 

 
I anleggsområdet vil det pågå intensiv anleggsvirksomhet i hele anleggsperioden. All tunneldriving, 
med unntak av utvidelse av svingetunnel ved tverrslag i Åsgårdsbakkene, vil skje fra 
adkomstområdet.  
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Hovedadkomsten til anleggsområdet vil være fra fv 40 via ny bru over Uvdalselva like nedstrøms 
Rødbergdammen. På sørsiden av Uvdalselva etableres det ny avkjøring fra fv 40. Avkjøringen blir 
utformet etter krav fastsatt av Statens vegvesen og vil ta hensyn til kryssende gang- og sykkelvei som 
går langs fv 40. Ved etablering av bruen må det gjøres tiltak i elvejuvet med adkomst langs 
eksisterende anleggsvei fra fv 40. Det vil ikke bli gjort tiltak i selve elveløpet som også er LNF-areal. Se 
for øvrig pkt. 4.5.3 for detaljert beskrivelse av bru over Uvdalselva og ny avkjøring. 
 
Tilgjengelig anleggsareal i området er begrenset og utgjør før tiltak omtrent 3,5 daa. I løpet av første 
halvår med anleggsarbeider planlegges det å utvide anleggsarealet med ny utfylling i 
Rødbergdammen (3 daa) samt noe mindre arealutvidelser, i hovedsak terrengarronderinger, med 
tunnelstein fra tiltaket. Ved etablering av nisje for påhugg til adkomsttunnel vil arealet bli utvidet 
med inntil 1 daa da noe fjell og løsmasser blir fjernet. Samlet tilgjengelig anleggsareal vil med dette 
bli omtrent 8 daa. 
 
Se pkt. 4.5.6 for nærmere beskrivelse av utfyllingen i Rødbergdammen  
 
På området står det en 22/24 kV trafokiosk som eies og drives av Nore Energi. Plassering av 
trafokiosken vil bli justert i samråd med Nore energi og ny plassering avklares når 
arealdisponeringsplanen er godkjent. Det gamle snekkerverkstedet vil bli revet for å gi plass til 
kontorrigg, oppstillingsplasser og utelager/verksted i anleggstiden.  
 
Det blir i området etablert midlertidig pumpeanlegg for pumping av vann fra Rødbergdammen til 
tunneldrift, samt renseanlegg for tunnelvann før dette slippes ut i Rødbergdammen. 
 

 
Figur 8. Anleggsområde øst. Adkomstområdet. Utsnitt fra vedlegg 5  

Vedlegg 5 Tegning B005. Arealdisponeringsplan anleggsområde øst. Adkomstområdet. 
 
Utslag for nytt utløp vil skje i anleggsfase 3, når Rødbergdammen er nedtappet. Før utslaget vil det bli 
etablert forskjæring under LRV fra magasinsiden. For dette arbeidet vil nødvendige anleggsmaskiner 
bli kjørt frem i magasinet. Midlertidig anleggsvei er markert i arealdisponeringsplanen. Arbeidet med 
nytt utløp må skje i anleggsfasen hvor Rødbergdammen er nedtappet. Kommunen opplyser om at 
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nedtapping ikke bør gå over lengre tid om vinteren da det kan bære fare for frost i kommunal 
kloakkledning fra Rødberg renseverk og ut i Rødbergdammen.  
 
Arealbruk i driftsperioden 
Etter anleggsperioden vil området fungere som adkomstområde til nytt kraftverk med portalbygg. 
Permanent adkomst vil være via ny bru over Uvdalselva. Funksjoner som midlertidig ble flyttet i 
anleggstiden blir reetablert. Området vil igjen være tilgjengelig for allmenn ferdsel slik at 
turveimulighetene rundt Rødbergdammen opprettholdes. Området vil imidlertid ikke være 
tilgjengelig for allmenn ferdsel med kjøretøy, slik situasjonen også var før anleggsperioden.   
 
Utfyllingen i Rødbergdammen gir nytt tilgjengelig areal for fremtidige nettanlegg, nettanlegget inngår 
ikke i nærværende planer. Mellom ny utfylling og damkronen blir det etablert nytt dykket utløp. Det 
blir ikke etablert lukehus/lukekonstruksjon i tilknytning til utløpet. 
 
4.4.3. Anleggsområde vest. Bolig- og kontorriggområdet 
Dagens arealbruk 
Anleggsområde vest er i dag i bruk i den daglige driften og vedlikeholdet av Nore I kraftverk. 
Området omfattes både av kommunedelplanen for Rødberg (industri), reguleringsplan for Rødberg 
og reguleringsplan for Rødberg fritidspark (parkering og friområde). I området ligger Statkrafts 
administrasjonsbygg, verksteder, parkeringsplasser for ansatte mv, i tillegg til opparbeidet 
parkanlegg i tilknytning til friområdet. Friområdet ligger delvis på utfylling med sprengstein etablert i 
forbindelse med anleggsarbeider i Nore kraftverk på 1990-tallet. Friområdet er i hovedsak gresskledd 
med mindre og større bjørketrær langs vannkanten og mot parkeringsplassen. Statkraft har for få år 
siden anlagt ny gangvei over Statkrafts eiendom langs Rødbergdammen, for å lede turgåere utenom 
trafikkerte arealer i administrasjonsområdet.  
 
Mot fv 120 ligger adkomstportal til tverrslagstunnel som ble bygget i forbindelse med 
anleggsarbeider i kraftverket på 1990-tallet. 
 

 
Figur 9. Område for bolig- og kontorrigg og parkeringsareal. Bildet er tatt mot vest. 
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Arealbruk i anleggsperioden 
Arealene i området vil i anleggsperioden i hovedsak bli benyttet til:  

• Kontorrigg. 
• Boligrigg. 
• Sanitæranlegg for kontor- og boligrigg. 
• Parkeringsplasser for private kjøretøy samt andre oppstillingsplasser. 
• Trase for kabel fra nytt kraftverk til koblingsanlegg. 
• Disponibelt areal til utelager mv. 
• Fasiliteter for drift av Nore I kraftverk i anleggsperioden, inkludert dagens 

administrasjonsbygg. 
 
Tilgjengelig anleggsareal er også i dette området begrenset og det vil være nødvendig å ta i bruk 
deler av opparbeidet friområde mot Rødbergdammen til midlertidig anleggsområde, hovedsakelig 
parkeringsareal for private biler.  Arealet ligger delvis på kommunens eiendom og delvis på Statkrafts 
eiendom. Bruk av friområdet skal skje fra øst og begrenses i den grad det lar seg gjøre slik at 
friområdet i anleggsperioden er mest mulig tilgjengelig for allmennheten. Det er innledet dialog med 
kommunen om leie av kommunale arealer. I gjeldende planforslag for anleggsområde vest er 
omtrent 2 daa av friområdet tatt til bruk som parkeringsareal.  
 
God og effektiv bruk av arealer prioriteres fremfor bevaring av eksisterende vegetasjon, bjørketrær 
som ikke er til hinder for dette blir skjermet og ivaretatt.  
 
Eksisterende adkomst fra fv 120 opprettholdes i anleggstiden, men vil ikke være hovedadkomst for 
tung anleggstrafikk. Det vil ikke være anledning til å kjøre inn på Statkrafts eiendom fra fv 120 for 
annet enn i tilknytning til den daglige driften av kraftverket eller utbyggingsprosjektet. Turveien fra 
friområdet langs Rødbergdammen vil bli stengt mot anleggsområdet.  
 
Det blir etablert boligrigg i to etasjer for omtrent 70 arbeidere på Statkrafts eiendom mot 
Rødbergdammen. Kontorrigg på inntil to etasjer blir plassert øst for boligriggen. Det er satt av arealer 
til midlertidig sanitæranlegg i tilknytning til bolig- og kontorrigg. Arealer markert som disponibelt 
areal vil bli benyttet som lagerområder og til andre funksjoner i forbindelse med den daglige driften 
av kraftverket. Aktuelt lagerområde for driften vil være på disponibelt areal mot Rødbergdammen 
mellom kraftstasjonsbygningen og internvei. 
 
Fra adkomstportalen til eksisterende tverrslagstunnel legges kabel fra nytt kraftverk i grøft/kulvert 
mot øst bak eksisterende kraftstasjonsbygning og frem til koblingspunkt ved eksisterende 
koblingsanlegg.  
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Figur 10. Anleggsområde vest. Bolig- og kontorriggområdet. Utsnitt fra vedlegg 6. 

Vedlegg 6 Tegning B006. Arealdisponeringsplan anleggsområde vest. Bolig- og 
kontorriggområdet. 

 
Som et alternativ til bruk av friområdet til midlertidig anleggsområde er det vurdert å rive 
eksisterende garasjerekke for å frigjøre dette arealet til anleggsareal. Alternativet er imidlertid ikke 
videreført. 
 
Arealbruk i driftsperioden 
Arealbruken i driftsperioden vil være tilsvarende som før anleggsperioden, med unntak av areal for 
kabel fra eksisterende tverrslagsportal til koblingsanlegg. Midlertidig bruk av arealer i friområdet blir 
tilbakeført til opprinnelig stand så langt det er praktisk mulig og i samråd med kommunen. 
 
4.4.4. Anleggsområde nord. Tverrslag Åsgårdsbakkene 
Dagens arealbruk 
Anleggsområde nord ved tverrslaget øverst i Åsgårdsbakkene er i dag sporadisk i bruk i den daglige 
driften og vedlikeholdet av Nore I kraftverk og er i kommuneplanen for Nore og Uvdal kommune lagt 
ut som LNF-område. Området har adkomst via en omtrent 250 m lang anleggsvei fra fv 120. I 
området er det to tverrslagsporter, hvorav den ene er fra opprinnelig utbygging på 1920-tallet, den 
andre ble bygget i forbindelse med utfasing av rørgater på 1990-tallet. Området er opparbeidet som 
industriareal, og bærer preg av kraftverksvirksomhet. 
 
Kommunen har etter avtale med Statkraft datert 17.09.2003 etablert vannuttak i fordelingsbassenget 
for drikkevannsforsyningen til Rødberg.  
 
Arealbruk i anleggsperioden 
Arealene i området vil i anleggsperioden i hovedsak bli benyttet til:  

• Adkomst til eksisterende tunnelsystem (tilløpstunnel og svingekamre). 
• Oppstillingsplasser for kjøretøy og anleggsmaskiner. 
• Mellomlager for steinmasser før omlasting for transport til deponiområde. 
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• Oppstillingsplass for boring av pilothull og opprømming av luftesjakt. 
• Disponibelt areal til utelager, rensing av tunnelvann mv. 

 
Som en del av tiltaket må volumet i eksisterende svingetunneler i tilløpssystemet utvides med nytt 
svingekammer. Arbeidene vil foregå fra eksisterende tverrslag i Åsgårdsbakkene.  Adkomsten vil 
være via den nyeste tverrslagsporten, ledige arealer rundt den eldste tverrslagsporten kan også bli 
tatt i bruk til midlertidig anleggsområde. Det er ikke planlagt utvidelse av tilgjengelig areal eller nye 
veier for arbeidene i dette anleggsområdet. Ved sammenkobling av nytt svingekammer og 
eksisterende tunnel vil anlegget være nedtappet for en kort periode. Det er planlagt at dette kan skje 
samtidig som nedtapping av Rødbergdammen for gjennomslag av ny utløpstunnel. 
 

 
Figur 11. Anleggsområde nord. Tverrslag Åsgårdsbakkene. Utsnitt fra vedlegg 7. 

Vedlegg 7 Tegning B007. Arealdisponeringsplan anleggsområde nord. Tverrslag 
Åsgårdsbakkene. 

 
Tunnelmasser som blir tatt ut fra fjellet via tverrslaget kjøres til midlertidig deponiområde ved Kåsin, 
se pkt. 4.5.6. 
 
I «Område for luftesjakt» drives det ny luftesjakt fra svingetunnelen til friluft. Sjakten utføres ved at 
det først bores pilothull fra friluft til svingetunnel, deretter påmonteres det borkrone med antatt 
diameter på 800 mm og luftesjakten rømmes oppover. For boreriggen må det etableres en 
betongplate på omtrent 7,5x7,5 m på stedet.  
 
Drivemetoden medfører at tunnelmasser fra sjakten tas ut gjennom tverrslagsporten. Boreslam fra 
boring av pilothull blir svært begrenset, og vil bli arrondert til rundt avslutningen på luftesjakten og 
vil dekke det meste av betongplaten som etableres for arbeidet. Det legges til rette for revegetering. 
Luftesjakten vil bli avsluttet over betongplaten med et stålrør med antatt diameter på 800 mm. Røret 
vil avsluttes med en bøy (svanehals) for å hindre tilstopping og sikres for 3. person.  
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Figur 12. Eksempel på typisk avslutning av lufterør i dagen. 

Anleggsveien frem til området tilhører Statkraft og vil om nødvendig bli vedlikeholdt/utbedret før 
borerigg fraktes frem.  
 
Arealbruk i driftsperioden 
Etter anleggsperioden vil arealene bli tilbakeført til samme stand som før anleggsperioden, så langt 
det er praktisk mulig. Avslutningen av luftesjakten vil imidlertid være et nytt element. 
 
4.5. Anleggsdeler  

 
4.5.1. Generelt 
Plassering og orientering av påhugg, fjellhaller og tunneler vil bli endelig bestemt ut fra 
bergforholdene som kartlegges fortløpende under anleggsarbeidene. Det kan derfor bli små 
justeringer i forhold til beskrivelsene under. 
 
4.5.2. Forskjæring til adkomsttunnel og portalbygg  
Forskjæring 
For påhugget til adkomsttunnelen blottlegges fjellet før det sprenges ut en forskjæring i skråningen 
mot fv 120. Forskjæringen er planlagt med nesten vertikale vegger med helning 10:1 og med opptil 9 
m høyde avhengig av løsmassemektighet. Løsmasser fra forskjæringen transporteres separat til for 
eksempel Mørkvollen massetak og lagres uten innblanding av tunnelstein eller andre løsmasser.  
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I overkant av fjellskjæringene skal løsmassene tilbakefylles slik at eksisterende terreng møtes med 
skråninger med helning på maks 1:2. Høydespranget mellom øvre og nedre adkomstplan til 
portalbygget tas opp med tørrmur. For å dempe ned skjæringsveggen øst for portalbygget bygges det 
der et tørrmursbed som i overkant flukter med topp tørrmur på vestsiden. Bedet kan beplantes med 
trær i noe ulik voksehøyder, som for eksempel vanlig rogn og hvitrogn. Trær og busker plantes 
imidlertid ikke for nær portalbygget. Fronten av tørrmuren trekkes omtrent 5 meter frem fra bakvegg 
for å få et mektig nok jordsmonn for trærnes vekstbetingelser slik at de etter hvert får tilstrekkelig 
høyde til å dekke deler av den høye bakveggen i nordøsthjørnet av skjæringen.  
 

 
Figur 13. Plan for forskjønning av skjæring. Utsnitt fra vedlegg 8. 

Vedlegg 8 Tegning B136. Påhugg. 
 
Portalbygg 
I forskjæringen blir det bygget et portalbygg i påhugget for ny adkomsttunnel. For sikring for 3. 
person vil det bli satt opp sikringsgjerder i skjæringen på oversiden av portalbygget.  
 

 
Figur 14. Portalbygg i forskjæring. Eksempel på forskjønning med tørrmur og beplantning.   

Adkomst 2. etg.  

Tørrmur  

Tørrmur  
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Portalbygget blir oppført i to plan med grunnareal på omtrent 95 m2. Bygget vil huse 
ventilasjonsanlegg for nytt kraftverk, dieselaggregat, stasjonstrafo mv., i tillegg til adkomst til nytt 
kraftverk. Adkomst til bygget blir på bakkeplan via 2 personalinnganger i front i tillegg til enkel 
kjøreport i stål omtrent 5 m høy og 4,5 m bred for adkomst til adkomsttunnelen. Portalbygget får 
også adkomst til 2. etasje på vestlige fasadevegg via opparbeidet vei forskjønnet med tørrmur. 
 
Bygningen får vegger og dekker i betong og legges helt inntil bakenforliggende terreng med svakt 
skrånede tak mot fronten av bygningen. Høyden fra bakkenivå til gesimsen i front blir omtrent 7 
meter. Den synlige delen av portalbygget blir en enkel konstruksjon og vil ikke skille seg vesentlig ut 
fra andre bygninger og anlegg i kraftstasjonsområdet.  
 
Uteområdet for øvrig vil bli arrondert til slik at blant annet ønsker drening fra portalbygget oppnås. 
 
Vedlegg 9 Tegning B135. Portalbygg. 
 
4.5.3. Bru over Uvdalselva og ny avkjøring på fv 40 
Bru over Uvdalselva 
Som ny varig adkomst til kraftstasjonsområdet og nytt kraftverk bygges det ny bru over Uvdalselva 
like nedstrøms Rødbergdammen. Plassering av bru er markert i vedlegg 5, og er valgt av geologiske 
årsaker. Bakgrunnen for valg av adkomstløsning med bru fremkommer under pkt. 4.2.6. Etablering av 
ny avkjøring fra fv 40 og ny bru er noe av det første arbeidet som må foregå, da en forutsetning for å 
kunne holde anleggstrafikk via Rødberg sentrum på et minimumsnivå er at bruen er på plass så tidlig 
som mulig. Det er gode bergforhold på begge sider av elvejuvet med fjell i dagen i områdene for 
fundamentering av brukar. 
 
Av hensyn til byggetid, kompleksitet og kostnad er det valgt å oppføre en underliggende buebru i 
massivt tre, eventuelt i stål. Hovedbæresystemet er antatt å bestå av to underliggende treleddsbuer i 
massivt limtre. Buene blir kraftige med tverrsnittsbredder på omtrent 700 mm og høyde på omtrent 
1000 mm. Buehalvdelene får pilhøyder på omtrent 2,5 m og lengder på omtrent 30 m. 
Bærekonstruksjonene impregneres normalt med kreosot for å oppnå ønsket levetid. Denne bruen 
blir imidlertid for stor til slik behandling og buene må derfor beskyttes mot sol og nedbør ved for 
eksempel å kle buene med metallbeslag på oversiden og skråstilte trebord på sidene i mørk farge. 
Søylene som forbinder buen med dekket får varierende lengder opptil omtrent 12 m og kan utføres i 
både stål og limtre.  
 
Brudekket planlegges som tverrspent tredekke av limtre, et normalt dekke på bruer med begrenset 
trafikk som denne vil ha. Oppå dekket legges membran og asfalt. Samlet dekketykkelse er anslått til 
omtrent 600 mm. Det monteres rekkverk av stål innfestet i dekkets sidekanter.  
 
Buene fundamenteres i bergsidene slik at den skrå buelasten kan opptas som trykk direkte mot 
berget. Landkarene fundamenteres også på fjell og størrelsene/lengdene tilpasses terrenget. 
 
Samlet brulengde blir omtrent 90 m, hvorav spennvidden er omtrent 55 m. Bruen blir bygget med 
mulighet for toveistrafikk med føringsbredde på 7,5 m. Bruens bærekapasitet vil bli dimensjonert for 
antatt tyngste last, inkludert transportmaskiner, for Statnetts fremtidige utbedringer av nettanlegget 
på Nore. 
 
Bruen vil bli et nytt element i landskapet i hovedsak synlig fra fv 40 sørfra. Terrengforholdene på 
stedet og vegetasjon begrenser imidlertid innsynet mot bruen. Høyden på brudekket vil bli omtrent 
på nivået som fv 40. Nordsiden av elvejuvet ligger på et noe høyere nivå, og noe av høydeforskjellen 
må innhentes i bruens lengde. Brudekket vil derfor få stigning mot nord på omtrent 7 %.  
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Figur 15. Ny bru over Uvdalselven. Illustrasjon/3D. 

Vedlegg 10 Tegning C001. Ny bru. Adkomstveg. Plan. 
Vedlegg 11 Tegning C002. Ny bru. Adkomstveg. Profil. 
 
Ny avkjøring fra fv 40 
For adkomst til ny bru etableres det ny avkjøring fra fv 40, iht. Statens vegvesen Handbok 017, kapitel 
C.3.4. Den geometriske utformingen av avkjøringen er tilpasset innkjøring av tungtransport fra 
vestsiden av fv 40. Vegen har på strekningen en svak kurvatur, men er oversiktlig med god sikt i 
begge retninger. 
 
I anleggstiden stenges eksisterende avkjøring mot rasteplass like vest for ny avkjøring med 
betongelementer. Etter anleggstiden fjernes betongelementene og avkjøringen åpnes for normal 
bruk. 
 
Eksisterende gang- og sykkelvei på stedet tilpasses avkjøringen med merket gangfelt. Eventuelle 
andre nødvendige sikkerhetstiltak i anleggstiden vil bli vurdert i samråd med Statens vegvesen for å 
sikre brukere av gang- og sykkelveien.  
 
Eksisterende adkomstvei til elvejuvet nedstrøms dammen er tilpasset nye høyder. Stigning vil bli 
inntil 20 % som dagens situasjon. Adkomstveien og gang- og sykkelveien asfalteres. 
 
Området for avkjøringen er befart med Statens vegvesen. Vegvesenet hadde under befaringen ingen 
umiddelbare merknader mot avkjøringsløsningen. Nødvendige tillatelser for etablering av avkjøring 
vil bli tatt som separat sak med vegvesenet. 
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Figur 16. Ny avkjøring fra fv 40. Utsnitt fra vedlegg 10. 

Vedlegg 10 Tegning C001. Ny bru. Adkomstveg. Plan. 
 
4.5.4. Tunneler 
Generelt 
Nytt Nore I kraftverk vil bestå av adkomsttunnel, stasjonshall for produksjonsanlegget, 
transformatorhall, trykksjakter, steinfang, kabel- og rømningstunneler, hjelpetunneler og 
utløpstunnel mv. Beskrivelsene av tunnelene vil i det videre være generelle. Tabell 7 gir en generell 
oppsummering av størrelser. 
 
Tabell 7. Tunneler og fjellhaller. Oppsummering. 

Tunnel/hall Lengde, m Tverrsnitt, m2 Volum, m3 (ca) Anbragt volum, m3 (ca) 
Adkomsttunnel 615 38 25 000  
Tilløpstunnel 145  61 10 000 
Utløpstunnel 630 61 40 000 
Kabel- og rømningstunnel 350 15 5 000 
Svingetunnel (nedstrøms) 180 51 10 000 
Kraftstasjonshall   40 000 
Transformatorhall   15 000 
Annet (sjakter, sandfang mv.)   30 000 
SUM   175 000 265 000 

 
Adkomsttunnel 
Påhugg til adkomsttunnelen vil ligge omtrent på kote 375,5, og området er valgt av geologiske 
årsaker. Tunnelen drives på synk frem til kraftstasjonshallen og er omtrent 615 m lang med et 
tverrsnitt på 38 m2. Det etableres et portalbygg i betong i påhugget. 
 
I adkomsttunnelen blir det drevet ut en nisje for omlasting av tunnelstein som et avbøtende tiltak for 
å skjerme omgivelsene for støy og støv som dette kan medføre om omlasting skjer i friluft. Inntil 
omlastingsnisjen er etablert vil omlasting skje i friluft. 
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Fra adkomsttunnelen vil det bli drevet hjelpetunneler som svingetunnel mot utløpstunnel, 
adkomsttunnel til trafohall og transporttunnel til sandfang mv. 
 
Tilløpstunnel 
Tilløpstunnelen drives mot eksisterende tilløpssystem fra hjelpetunnel med avgreining fra kabel- og 
rømningstunnelen. Tilløpstunnelen er omtrent 145 m lang med et tverrsnitt på 61 m2. Det settes 
igjen en fjellpropp mot eksisterende tilløpssystem. Proppen fjernes før vannfylling av nytt kraftverk. 
 
Trykksjakt 
Fra tilløpstunnelen drives en vertikal omtrent 30 m dyp trykksjakt med tverrsnitt 21 m2. Trykksjakten 
blir stålforet og løper ut i nytt stein- og sandfang før konus til rørtunneler frem til de tre aggregatene 
i kraftstasjonen. 
 
Utløpstunnel 
Utløpstunnelen drives i to retninger via svingetunnelen fra adkomsttunnelen. Utløpstunnelen er 
omtrent 630 m lang med et tverrsnitt på 61 m2. Utløpstunnelen får utløp til Rødbergdammen på kote 
349 (HRV 365,66). Det settes igjen en fjellpropp mot Rødbergdammen. Proppen fjernes ved 
vannfylling av nytt kraftverk. 
 
Andre tunneler 
Det blir drevet kombinert kabel- og rømningstunnel fra kraftstasjonshallen og transformatorhallen 
som munner ut til eksisterende tverrslagstunnel. Tverrslagstunnelen har videre utgang til friluft vest i 
kraftstasjonsområdet. Ny kabel- og rømningstunnel vil samlet være omtrent 350 m lang med et 
tverrsnitt på 15 m2. 
 
Det blir drevet rørtunneler og hjelptunneler som interne adkomsttunneler og transporttunneler for 
mer rasjonell og effektiv fremdrift under anleggsarbeidene med fjellanlegget.  
 
4.5.5. Kraftstasjonshall og transformatorhall 
Kraftstasjonshallen blir omtrent 55 m lang og inntil 20 m på det bredeste. Høyden fra laveste nivå til 
himling vil være inntil 32 m. Den adskilte transformatorhallen vil være omtrent 40 m lang og inntil 20 
m på det bredeste. Høyden fra laveste nivå til himling blir inntil 14 m. 
 
Kraftstasjonshallen og transformatorhallen vil ligge i et område med omtrent 200 m overdekning fra 
himling i fjellhall til terrengnivå. 
 
4.5.6. Massedeponier/massemottak 
Samlet uttak av tunnelmasser er anslått i størrelsesorden 265 000 m3 i anbragte volumer, jfr. tabell 8. 
 
Med unntak av masser til deponi i Rødbergdammen vil tunnelmasser i hovedsak bli midlertidig 
deponert for senere bruk til andre formål. Midlertidige deponier er lagt til områder som allerede er 
regulert til massehåndtering, eller områder som tidligere har vært benyttet til samme formål. 
Planene for massedeponi medfører derfor ikke bruk av tidligere urørte arealer med LNF-status.  
 
Tunnelmassene vil bli tatt ut gjennom adkomsttunnelen og eksisterende tverrslag i Åsgårdsbakkene. 
Et mindre volum (4000-5000 m3) kan bli brukt til terrengarronderinger, veiforbedringer og 
veiutvidelser i anleggsområdene. For øvrig blir tunnelmassene deponert som følger: 
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Tabell 8. Tunnelmasser. Uttaksted, deponi og volum. 

Volum, ca m3 (anbragt) Uttaksted Deponi 
70 000 Adkomsttunnel Rødbergdammen, inkl. veifylling 
15 000 Tverrslag Åsgårdsbakkene Kåsin 
180 000 Adkomsttunnel Mørkvollen massetak 
265 000   

 
Deponi Rødbergdammen 
Omtrent 70 000 m3 tunnelmasser er planlagt deponert i en ny varig utfylling i Rødbergdammen, 
inkludert fylling for omlegging av internvei, som en forlengelse av eldre utfylling eksisterende 
nettanlegg ved Nore ligger på. Tunnelmassene som blir brukt til utfyllingen vil komme fra første fase 
av tunneldrivingen og blir deponert direkte fra adkomsttunnelen uten behov for omlasting. 
Transportavstanden fra tunnelportalen vil være 200-300 m. Ved normal fremdrift i tunnelen vil 
etableringen av utfyllingen vare i en periode på ca. 20 uker fra oppstart av tunneldriving. 
Etableringen av utfyllingen medfører en betydelig reduksjon i omlasting av masser og anleggstrafikk 
på offentlig vei. 
 

 
Figur 17. Ny utfylling i Rødbergdammen. Utsnitt fra vedlegg 12. 

Vedlegg 12 Tegning B140. Tipp Rødbergmagasinet.  
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Figur 18. Ny utfylling i Rødbergdammen. Tunnelmasser i grå farge. Illustrasjon/3D.  

Utfyllingen vil, når den er etablert, øke anleggsarealet i denne delen av anleggsområdet med omtrent 
3 daa, som vil være nær en dobling av opprinnelig tilgjengelig anleggsareal i område øst. 
Fyllingstoppen vil ligge omtrent på kote 370, som er omtrent 4,5 m over HRV i Rødbergdammen. Av 
hensyn til spesialtransport og stigningsforhold blir internveien mot adkomstområdet lagt ut på 
fyllingen.  
 
I løpet av anleggsperioden vil arealet bestå som industriareal og være tilgjengelig for planlagte tiltak 
med eksisterende nettanlegget på Nore (ikke en del av nærværende plan). Overflaten vil derfor ikke 
bli bearbeidet med vekstmasser e.l. Kantene ned mot HRV blir dekket med vekstmasser og om 
nødvendig tilsådd.  
 
Fylkesmannen har gitt nødvendige tillatelser etter forurensningsloven for etablering av deponiet i 
Rødbergdammen.  
 
Deponi Kåsin 
Omtrent 15 000 m3 tunnelstein vil bli tatt ut fra eksisterende tverrslagstunnel øverst i 
Åsgårdsbakkene i forbindelse med utvidelse av svingevolumet i eksisterende tilløpstunnel. Massene 
blir lastet om i anleggsområdet og transportert omtrent 300 m langs fv 120 til et mindre areal på 
Statkrafts eiendom gnr 213 bnr 17 ved Kåsin for midlertidig deponering. Arealet er på 4-5 daa, ligger 
tett inntil fv 120 og er i kommuneplanens arealdel lagt ut som LNF-område. Området ble også på 90-
tallet benyttet som midlertidig deponi og bærer også preg av det i dag, se figur 21. Deponiet vil få en 
snitthøyde på 3 m. 
 



DETALJPLAN FOR MILJØ OG LANDSKAP – NYTT NORE I KRAFTVERK 

44 
 

 
Figur 19. Deponi Kåsin. Deponiområde markert brunt. Utsnitt fra vedlegg 7. 

Statkraft er i dialog med Nore og Uvdal kommune om overdragelse av massene for bruk til formål 
etter andre godkjente planer. Kommunen har signalisert interesse for hele volumet, og at uttaket kan 
skje slik at bruken av arealet kan avsluttes i løpet av anleggsperioden. I tilfelle kommunen likevel ikke 
overtar massene til andre formål, vil Statkraft kjøre massene til andre godkjente deponiområder.  
 
Arealet fremstår i dag landskapsmessig som mindre attraktivt. Ved avslutning av bruken til deponi vil 
det gjøres forsøk på å forskjønne arealet. Dette kan gjøres med utlegging av jordmasser og 
tilrettelegging for revegetering, eventuelt også med tilsåing.  
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Figur 20. Deponiområde Kåsin. Bildet er tatt mot nordøst.  

Deponi Mørkvollen massetak 
Dagens situasjon 
Mørkvollen massetak har adkomst fra fv 40 via en omtrent 500 m lang privat grusvei. Grusveien har 
god standard og er sporadisk trafikkert av private biler, landbruksmaskiner og i forbindelse med 
pågående virksomhet på Mørkvollen. Det vil bli vurdert å etablere møteplasser langs veien i 
forbindelse med anleggstrafikk. Det ligger noen få private boliger langs veien. 
 
Deler av området, samt noe areal utenfor reguleringsplanens grenser, er allerede tatt i bruk som 
massetak, se figur 22 under. Resten av området er landbruksareal og naturområder. Området, med 
unntak av arealet som er tatt aktivt i bruk til massetak, skråner svakt mot Numedalslågen i nordøst. 
Sørøstlige hjørne av området skråner imidlertid bratt mot sørøst. Mørkvollen ligger under 2 km fra 
anleggsområdet, øst for Rødberg sentrum og vest for Numedalslågen. 
 
Det er anslått at omtrent 160 000 m3 tunnelmasser ble deponert på Mørkvollen i anleggstiden for 
Nore II kraftverk (satt i drift 1946). Tunnelmassene er senere knust og fraktet vekk. Numedal Pukk og 
Steinproduksjon AS (NPS) driver i dag åpent steinbrudd og knusing av steinmasser etter avtale med 
grunneier og iht. reguleringsplanens bestemmelser. NPS opplyser at det til nå er tatt ut omtrent 
50 000 m3 fast fjell fra steinbruddet (Nørstebø, Ole Vegard. pers.med.).  
 
NPS opplyser videre om et årlig produksjonsvolum på 10 000-20 000 m3 stein fra bruddet. Området 
vil etter gjeldende fremdriftsplan bli tatt i bruk til massedeponi for tunnelstein tidlig i 2017, forutsatt 
at det først blir etablert ny utfylling i Rødbergdammen. På tidspunktet Mørkvollen blir tatt i bruk kan 
området derfor ha 20 000-40 000 m3 bedre kapasitet enn dagens situasjon, i det videre legges det til 
grunn et forsiktig anslag på 20 000 m3 bedre kapasitet.  
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Figur 21. Mørkvollen massetak. Flyfoto 2013, omtrent dagens situasjon. Plangrense markert med blått. 

Vedlegg 13 Reguleringsplan Mørkvollen massetak.  
 
Bruk av Mørkvollen til massedeponi presenteres i 2 alternativer. Begge alternativene tar høyde for at 
det i reguleringsområdet samtidig skal foregå knusing og mellomlagring av masser som skal brukes av 
Statkraft i anleggstiden for nytt kraftverk. Det antas at knusing av masser på Mørkvollen vil medføre 
færre ulemper for omgivelsene enn om knusing foregår i anleggsområdet ved kraftstasjonen og 
nærmere boligbebyggelse. Reguleringsplanen har bestemmelser om støy, og om hensyn som skal tas 
ved seremonier ved Skjønne kirke som ligger få hundre meter øst for Mørkvollen. 
 
Alternativ 1: 
Det er utarbeidet plan som viser hvordan hele reguleringsområdet, dvs. både gnr 198 bnr 1 og gnr 
198 bnr 5, 6 og 16, kan tas i bruk for utlegging av inntil 180 000 m3 tunnelmasser på Mørkvollen, se 
figur 23 og vedlegg 14. Alternativet medfører deponering av steinmasser i områdets sørøstlige 
hjørne, et område som også i reguleringsplanen er avsatt til lagring av masser. Ved deponering av 
masser her blir deponiet mer eksponert fra sør og øst.  
 
Vedlegg 14 Utforming Mørkvollen massedeponi. Alternativ 1.  
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Figur 22. Mørkvollen massetak. Alternativ 1. Utsnitt fra vedlegg 14. Masser i bratt terreng markert med rødt. 

 
Terrenget i planområdet varierer og massedeponiet vil derfor få varierende høyder. På arealer som 
er tilnærmet flate vil høyden være på 5-10 m. Høyden vil være størst på arealet hvor det allerede 
pågår masseuttak og kan bli inntil 25 m, hvorav 10-12 m i selve steinbruddet. I bratt terreng i 
områdets sørøstlig hjørne vil massene bli liggende med høyder på inntil 20 m. I bunnen av 
skråningen, men innenfor planområdet, danner terrenget en naturlig fot mot fyllingen. Detaljerte 
snittegninger for hver 10 m av deponiet følger i vedlegg 14. 
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Figur 23. Utvalgte snittegninger av deponi på Mørkvollen. Alternativ 1. Utsnitt fra vedlegg 14. 
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Figur 24. Mørkvollen massedeponi alternativ 1. Illustrasjon.  

Alternativ 2: 
Alternativet er likt som alternativ 1, men uten deponering av masser i reguleringsområdets sørøstlige 
hjørne, dvs. at masser i all hovedsak blir deponert på eiendommen gnr 198 bnr 5, 6 og 16, se figur 26 
og vedlegg 15. Alternativ 2 kan oppfattes mindre synlig fra sør og øst, da skog og annen vegetasjon i 
større grad skjermer for innsyn. Alternativet medfører imidlertid at volumet fra områdets sørøstlige 
hjørne legges i høyden i det øvrige deponiarealet, noe som vil øke høyden på deponiet med 3-6 m.  
 
Vedlegg 15 Utforming Mørkvollen massedeponi. Alternativ 2.  
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Figur 25. Mørkvollen massetak. Alternativ 2. Utsnitt fra vedlegg 15. 



DETALJPLAN FOR MILJØ OG LANDSKAP – NYTT NORE I KRAFTVERK 

51 
 

 
Figur 26. Utvalgte snittegninger av deponi på Mørkvollen. Alternativ 2. Utsnitt fra vedlegg 15. 
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Figur 27. Mørkvollen massedeponi alternativ 2. Illustrasjon. 

Etter anleggsperioden 
Dersom dagens årlig produksjonsvolum på Mørkvollen opprettholdes kan det ta 10‐18 år før planlagt 
deponert volum av tunnelmasser er tatt i bruk til andre formål og situasjonen igjen er som i dag. 
Tidsperspektivet avhenger blant annet av valget mellom alternativ 1 og alternativ 2, og hvor mye av 
tunnelmassene som blir knust og brukt til nytt kraftverk eller andre formål i anleggsperioden. Høyden 
på deponiet blir redusert etter hvert som uttaket skjer, og det antas at deponiets synlighet blir tonet 
ned etter få år med uttak. Masser som ikke blir tatt i bruk av Statkraft vil bli søkt overdratt til 
grunneiere og NPS. Statkraft foreslår at ansvaret for tilsyn med masser som ligger igjen på 
Mørkvollen etter anleggsperioden legges til kommunen, eventuelt direktoratet for 
mineralforvaltning.  
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Direktoratet for mineralforvaltning (Refseth, Trond. pers.med. pr telefon 27.05.2015) har ingen 
innvendinger mot bruk av Mørkvollen massetak som midlertidig massedeponi. Statkraft har for øvrig 
innledet kontakt med grunneiere og NPS om bruk av Mørkvollen til massedeponi, knusing og 
mellomlager for masser i anleggstiden. Grunneiere og NPS er i utgangspunktet positive til planene, 
endelig avtale vil være basert på godkjent plan for massdeponi.  
 
Alternativt deponi/bruk av masser 
Direkte bruk til samferdselstiltak mv. 
Statens vegvesen har ovenfor Statkraft signalisert et fremtidig behov for et betydelig volum 
steinmasser for utbedring av fv 40 sør for Rødberg.  Statkraft ser stor samfunnsnytte i å bidra med 
masser direkte til samferdselstiltak, og mener det vil være et godt alternativ til lagring av 
tunnelmasser i midlertidige eller varige deponi. Mulige bidrag avklares mellom Statkraft og 
vegvesenet dersom det blir aktuelt. 
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5. Nettilknytning 
Fra transformatorhallen legges et sett kabler fra hver transformator, hver med tre enfase PEX kabler, 
ut kabel‐ og rømningstunnelen og videre ut eksisterende tverrslagstunnel. I tunnelen vil kablene 
legges i kabelgater boltet fast i tunnelveggen.  
 
Fra adkomstportalen til tverrslagstunnelen legges kabelen i grøft/kulvert mot øst, bak dagens 
kraftstasjonsbygning, og frem mot tilkoblingspunkt i sentralnettet. Traseen er inntegnet i 
arealdisponeringsplanene. 
 
Samlet kabellengde fra transformatorhall til tilknytningspunkt blir ca. 810 m, hvorav omtrent 560 m 
går i tunneler. 
 
Spenningsnivå for tilkobling er valgt. Statkraft har foreløpig ikke konsesjon etter energiloven og 
endelig valg av tilkoblingsløsning til sentralnettet er foreløpig ikke besluttet. Nødvendig dialog med 
Statnett og øvrige interessenter pågår. 
 
Tabell 9. Kabler. Nytt Nore I kraftverk. 

Kabler    420 kV 132 kV 

Antall  stk  2  1  

Lengde   m  Ca 800 Ca 800 

Nominell spenning  kV  420 132 
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6. Oppsummering av avbøtende tiltak 
Føringer for tiltak for å redusere skadevirkninger av anleggsarbeidene og i tiden etter 
anleggsvirksomheten, ligger først og fremst i tiltakets miljøoppfølgingsplan (MOP), i 
konsesjonsvilkårene for vassdragskonsesjonen og i tillatelsen etter forurensningsloven. 
Tilsynsvirksomheten som vil bli ført både av NVE, Fylkesmannen og Statkraft i tillegg til 
internkontrollen hos entreprenør, skal følge opp at tiltakene bli gjennomført og at arbeidene utføres 
på en hensynsfull måte. 
 
En kort oppsummering av spesielle tiltak som gjelder for dette tiltaket er listet opp under: 
 
Landskap og biologisk mangfold 

• Nytt kraftverk bygges med en aggregatkombinasjon som skal sikre at krav til 
minstevannføring fra Rødbergdammen og i Uvdalselva nedstrøms Rødberg kraftverk kan 
overholdes. 

• Planlagte områder til massedeponi består av arealer som allerede er regulert til 
industriformål og/eller har vært benyttet til samme formål tidligere, og dermed unngår 
inngrep i tidligere urørte LNF-områder. 

 
Forurensning 

• Krav til rensing av tunnelvann før utslipp til vassdraget skal følge krav fastsatt av 
Fylkesmannen i utslippstillatelsen. 

• Krav til tiltak for å redusere faren for uønsket forurensning i forbindelse med etablering av 
utfylling i Rødbergdammen skal følge krav fastsatt av Fylkesmannen i utslippstillatelsen. 

• Spesiell aktsomhet skal vises der det foreligger potensiell fare for akutt forurensning. 
 
Nære naboer, nærmiljø og allmenheten 

• Anleggsstøy holdes innenfor grenseverdier satt av Fylkesmannen i utslippstillatelsen. Dette 
skal skje enten ved gjennomføring av støydempende tiltak (fysiske tiltak) eller ved andre 
administrative tiltak, dersom det blir nødvendig for å overholde kravene. 

• Konkret fysisk tiltak for å begrense anleggsstøy og anleggsstøv er å redusere håndtering av 
tunnelmasser i dagen.  

• Vanning av last bestående av steinmasser og spyling av biler før disse forlater 
anleggsområdet for å redusere ulemper ved støv. For øvrig vil interne og offentlige veier 
vaskes og feies ved behov. Grusveier som eventuelt blir tatt i bruk kan vannes og/eller saltes. 

• I anleggsperioden vil det bli informert om anleggsvirksomheten med skilt. 
• Informasjon til nærområdet før og under anleggsarbeidene som et hjelpemiddel for å 

imøtekomme spørsmål rundt anleggsdriften. Det vurderes varslingstjenester (sms/epost) 
som varsler om kommende aktiviteter av spesielt støyende art mv. 

 
Trafikksikkerhet 

• For betydelig å redusere tung anleggstrafikk langs fv 120 og fv 40 er det planlagt ny bru over 
Uvdalselva. Full effekt av bruen som et avbøtende tiltak oppnås om bruen er tidlig klar til 
bruk og senest før det blir nødvendig med transport av masser til eksternt deponi. 

• Ved anleggstrafikk via fv 120 i forbindelse med til- og nedrigging og oppstart av 
anleggsarbeidene vil midlertidige sikkerhetstiltak bli vurdert. Dette kan for eksempel være 
trafikkdirigering, eventuelt også med lyssignal, ved transport av store kolli. 

 
Kulturminner 

• Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes mulige funn av automatisk fredede 
kulturminner, skal arbeidet i dette området opphøre og kulturminnemyndighetene varsles, 
jfr. kulturminneloven § 9. 
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• Dagens bygninger i kraftstasjonsområdet som er plassert i verneklasse II, jfr. pkt. 8, vil bli 
fulgt tett i anleggstiden først og fremst med tanke på rystelser og skader dette kan påføre 
bygningene og kraftproduksjonen. 

 
 
7. Nedlegging av drift i dagens Nore I kraftverk 
Dagens kraftstasjon skal i anleggsperioden driftes som normalt, med unntak av nødvendig 
nedetidsperiode. Forutsatt at nettmessig tilkoblingsløsning og andre forhold tillater det, vil man ved 
idriftsettelse og prøvedrift av nytt kraftverk drifte det eksisterende kraftverket parallelt. En slik 
løsning er ønskelig både av hensyn til sikring av minstevannføring og for å unngå tap av produksjon.  
 
Når nytt kraftverk er satt i normal drift opphører produksjonen i dagens kraftstasjon og driften legges 
ned. Nedlegging av drift i dagens kraftstasjon, samt etterbruk av kraftstasjonsbygningen, vil være 
søknadspliktig etter vannressursloven og blir håndtert som en separat sak. 

 
 

8. Dagens kraftstasjonsmiljø som et kulturminne 
Generelt 
Eksisterende Nore I kraftverk med tilhørende kraftverksmiljø er omtalt i prosjektet Kulturminner i 
norsk kraftproduksjon (KINK)4 hvor norsk vannkraft er vurdert med hensyn til kulturminneverdi i et 
nasjonalt perspektiv. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2003-2006 og presenterer flere bygninger 
på Nore som bevaringsverdige.  
 
Resultatet fra KINK ble lagt til grunn ved oppstart av prosjektet Landsverneplan Statkraft 2010 – en 
landsverneplan for verneverdige kraftanlegg i Statkrafts eie. I landsverneplanen er følgende 
bygninger ved Nore I kraftverk plassert i verneklasse II for bevaring av eksteriøret og eventuelt 
interiør: 
 

• Eksisterende kraftverksbygning til Nore I kraftverk 
• Rørgaten i dagen i smisveiset stål (utfaset) 
• Gammelt verksted med smie 
• Nytt verksted 
• Båthuset ved Rødbergdammen 

 
Plassering i verneklasse II danner grunnlag for senere vern etter plan- og bygningsloven. 
Garasjerekken vest på området er noe nyere enn det opprinnelige anlegget og er plassert i 
verneklasse III, dvs. dokumentasjonskrav, men kan for øvrig saneres. Bygningene er markert i 
arealdisponeringsplanene for tiltaket. Utearealene er ikke omfattet av vern.  
 
Formålet med vernet er å ta vare på hovedelementer i et større og helhetlig krafthistorisk 
kulturmiljø. Fremveksten av tettstedet Rødberg og byggingen av Numedalsbanen kom som en følge 
av kraftutbyggingen. En rekke boliger og andre bygninger ble oppført og jernbanen ble bygget for å 
kunne frakte materiell til anlegget. Kraftverket er et tidlig eksempel på statlig engasjement innen 
utbygging og levering av kraft til alminnelig forsyning, samt et spesielt langt overføringsstrekk 
(Rødberg-Oslo). Dette skiller seg fra datidens kraftutbygging som var tett knyttet opp mot 
kraftkrevende industri. 
 
 
 

                                                      
4 NVE. 2006. Kulturminner i norsk kraftproduksjon NVE-rapport 2/2006. 
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I anleggstiden 
Anleggsarbeidene vil foregå tett inntil eksisterende bygninger i kraftstasjonsområdet. Bygningene, 
som blant annet omfatter bygninger plassert i verneklasse II, vil være i normal bruk til den daglige 
driften av kraftverket. Av hensyn til eksisterende drift i kraftstasjonsbygningen vil denne bli holdt 
nøye under oppsyn i anleggstiden, først og fremst med tanke på rystelser og skader dette kan påføre 
bygningen og produksjonen. 
 
Etterbruk av utfasede installasjoner 
Statkraft utreder muligheter for etterbruk av eksisterende kraftverksbygning, og vil informere 
relevante myndigheter om dette når driften i kraftstasjonen fases ut i 2020.  
 
 
9. Internkontroll og miljøoppfølgingsplan (MOP) 
Vassdragsanlegget omfattes av Statkrafts internkontrollsystem for vassdragsanlegg, jfr. ”Forskrift om 
internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann” av 28.10.2011. 
 
Systemet skal sikre at planlegging, utbygging og senere drift av anlegget skjer i medhold av gjeldende 
lover og regler. Det blir stilt krav til entreprenørens HMS-system, inkludert hensyntagen til ytre miljø. 
 
Det vil bli utarbeidet sjekklister for systematisk tilsyn knyttet til både sikkerhet og miljø for 
anleggsperioden. 
 
Det er utarbeidet eget miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjektet som del av tilbudsforespørselen. 
Programmet vil bli fulgt opp i forbindelse med kvalitetssikringen for prosjektet til det avsluttes.   
 
Programmet inneholder bestemmelser om bl.a. organisering og ansvarsforhold, samt 
risikovurderinger, mål og tiltak knyttet opp mot forurensing og avfall, arealbruk, terrenginngrep, 
kulturminner, transport mv. 
 
Vedlegg 4 Miljøoppfølgingsplan.  
 
 
10. Behandling av planen  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er plan- og tilsynsmyndighet og vil behandle 
detaljplanen inkludert arealdisponeringsplanene. I et planvedtak kan NVE sette vilkår for 
gjennomføringen av planene og for drift av nytt kraftverk, og gi pålegg om tiltak for å unngå eller 
redusere skader og ulemper. 
 
En eventuell klage på NVEs planvedtak skal behandles i Olje- og energidepartementet.  
 
Detaljplanen blir kunngjort i pressen og lagt ut til offentlig innsyn. Samtidig blir saken sendt på høring 
til sentrale og lokale forvaltningsorgan og sentrale interesseforeninger.  
 
Dersom det er ønskelig med nærmere opplysninger om planene kan NVE eller Statkraft kontaktes 
direkte. En papirversjon kan fås ved å kontakte Statkraft og legges ut på prosjektets 
internettside. www.statkraft.no/nore. 
 
 
 

http://www.statkraft.no/nore
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