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februar 2015

Utbygging Hesjeberg småkraftverk

Prøvegraving i området er i gang. Dette gjøres for å kartlegge mengder og kvalitet på massene.

Nordkraft har startet arbeidet for å bygge Hesjeberg småkraftverk. Dette er det første av flere nyhetsbrev i
anleggsperioden.
Fremdriften er god. Arbeidet med vannverket til Storelva er i sluttfasen, og utbedring til dammen for Ystelielva
er allerede ferdig. Les mer om status på baksiden.
Planen er å være ferdig våren 2016.
Arbeidet er godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Arbeidet vil medføre en del støy, og vi beklager ulempene dette vil medføre for de nærmeste naboene og
andre som ferdes i området.
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Forventet kraftproduksjon: 14.1 GWh
Installert eﬀekt: 7.2 MVA
Utnytter et fall på 255 m., fra kote 265 til kote 10
Vannvei: 1.915 meter nedgravde rør
Dimensjon rør: 1000 mm
Dam: Fyllingsdam
Kraftstasjon: Frittstående bygg i tre

ENTREPRENØRER/LEVERANDØRER

Grunnentreprenør: Robertsen og Slotnes AS
Byggentreprenør: Bjerkvik Bygg AS
Leverandør elektro og mekanisk utstyr: Energi Teknikk AS
Leverandør rør: Brødrene Dahl AS
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Ønsker du mer informasjon om arbeidet? Kontakt gjerne:
Prosjekt- og byggeleder Hanne Enevoldsen
tlf. 906 38 438
hanne.enevoldsen@nordkraft.no
Se også www.nordkraft.no/hesjeberg

Status februar 2015
VEI
Entreprenør Robertsen og Slotnes er ferdig med anleggsveien opp til inntaket. Denne veien er midlertidig,
og merkene i landskapet blir revegetert etter anleggstiden. Etter dette, i driftsperioden, blir adkomstveien til
inntaket å gå via eksisterende fjellvei.

RØRTRASÉ
Rørene blir levert på anleggsområdet i ﬂere puljer. Første
leveranse er i februar. Neste er i uke 13 og siste i uke 16.
Dette blir anvist på avtalt riggplass. Men vi må påvente
noe økt traﬁkk i disse periodene. Legging av vannveg skjer
fra etter påsken og frem til oktober 2015.

DAM
Nå er jobben med dammen godt i gang. Det er gjennomført prøvegraving i det berørte området ved inntaket
for å kartlegge mengder og kvalitet på massene. Dette
arbeidet vil pågå til medio april.

KRAFTSTASJONEN
Planlagt byggestart i medio mars. Bilde av denne kommer
i neste nyhetsbrev.

Prøvegraving er i gang.

Her er kraftstasjonen planlagt.

MILJØPLAN FOR ANLEGGSARBEIDET
Nordkraft legger vekt på den miljømessige gjennomføringa
av arbeidene. Det er derfor utarbeidet en miljøplan, som er
godkjent av NVE.
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