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Anleggsarbeidet
er i rute
– Arbeidet med Eringsdal og Makkoren kraftverk går
som planlagt, seier Jon Kvåle og Svein Rune Fossen
til Ytre Sogn. Kvåle og Fossen er høvesvis byggjeleiar
og assisterande byggeleiar for Eringsdalen og Makkoren kraftverk som Statkraft byggjer i Høyanger.
– Vi er midt i byggefasen no;
Skanska som har hovudentreprisen
nærmar seg halvkøyrt løp kva vedkjem volum av det som skal gjerast,
seier Statkraft sin byggjeleiar Jon
Kvåle til Ytre Sogn.
– Medrekna underentreprenørar
har Skanska om lag 55 personar i
arbeid, og i alt har dei sprengt 3.150
meter tunnel, og det står att om lag
1.100 meter. I tillegg kjem kraftstasjonshallen som ligg 620 meter inne
i fjellet. Den er 35 meter høg, 15
meter brei og 53 meter lang. Her har
vi sprengt dei 17 øvste metrane, det
er gjort i to omgangar, resten av
sprenginga skal vere ferdig i juli i år.
Noko betongarbeid er ferdig,
mellom anna er krandragarane for
maskinsalkrana støypte, og arbeidet
med å montere utstyret i maskinsalen startar vonleg i august og planen
er å vere ferdig i løpet av 2012. Den
største enkelttransporten som skal
inn i maskinsalen veg om lag 88
tonn. Etter at monteringa er ferdig
byrjar prøvekøyring og utsjekking
av anlegget. Den nye kraftstasjonen
skal vere i full drift i 2013, seier
Kvåle.

Tunnelar

Sprengingsarbeidet har gått etter planen, utan alvorlege uhell. Biletet
syner lading og førebuing av ny salve i fjellet under Nova. (Foto: Statkraft.)

Uviss framtid for K2
– Om gamle K2 skal rivast
eller bli ståande, veit eg ingenting om, seier Jon Kvåle.
Det er ikkje noko som vert
omfatta av den jobben vi
gjer no, og ei avgjerd om K2
si framtid vil bli teke i fora
der Fossen og eg ikkje er
med, slår Kvåle fast.
– Mange er opptekne av å ta vare
på historia til Høyanger. Er det
avgjort kva som skal skje med K2
når den ikkje er i drift lenger?

– Nei, det er ikkje endeleg
bestemt, seier Jon Kvåle.
– Korkje den gamle røyrgata eller
kraftstasjonsbygningen er ein del av
dette prosjektet, men reint teknisk er
det ikkje noko til hinder for at K2
kan bli ståande. Men det er ikkje sagt
noko om kva som skal skje med K2,
og dette er heller ikkje vårt bord, slår
byggjeleiar Jon Kvåle hjå Statkraft
fast.
Det er ikkje avgjort om den
gamle kraftstasjonen K2 skal
rivast eller takast vare på.

– Er de i rute med arbeidet så
langt?
– Ja, vi er i rute. Men med slikt
arbeid vil det ofte vere slik at vi stundom ligg litt etter planen, og stun-

dom litt føre. Vi pendlar rundt skjema, så ja; arbeidet går som planlagt.
Den andre store enkeltjobben
utanom maskinsalen er tilløpstunnelen frå kraftstasjonen og opp til
Høgsvatn på kote 694. I dag er vi på
kote 500; om lag 130 meter under
Nova og Roesvatn, tunnelen er per i
dag 1.900 meter lang og vil når han
er ferdig vere om lag 3.000 meter og

ha ei stigning på drygt 19 grader.
Planen er å vere oppe i september
i haust, med gjennomslag ut i dagen
rett ovanfor K3.
Denne tunnelen skal så nyttast
som tilkomst for arbeidet som skal
skje inne ved Makkoren kraftstasjon; den som skal avløyse K4. Der
er det 400 – 500 meter med tunnel
som skal sprengast, ein tilkomsttunnel – ein liten kraftstasjonshall – tilløpstunnel – og ein utløpstunnel. Det
er meininga å starte sprengingsarbeidet i september/ oktober i haust,
og planen er å vere ferdige til jul. Så
vert det truleg mindre drift fram til
påske, då betong- og montasjearbeidet skal ta til, seier Kvåle.

Sprakefjell
– Korleis har sprengingsarbeidet
gått?
– Som venta har vi hatt ein del
sprakefjell. Vi rekna med mykje
sprakefjell i stasjonsområdet, og det
slo til. Spenningane oppover har
vorte mindre, og det òg er som forventa. Meir overraskande er det at
spenningane har auka på no i det sis-

te, slik at der har vore ein del utfordringar med sprakefjell i tida etter
påske. Men alle tilhøve medrekna så
har sprengingsarbeidet gått greitt.
– Har sprakefjellet ført til skader?
– Vi har hatt to «episodar», men
dei var heldigvis ikkje alvorlege. I
det eine tilfellet vart ein person ramma i skuldra medan han dreiv og
lada ei salve. Det kunne gått mykje
verre, sidan det var ein stein på eit
par hundre kilo.
Så hadde vi eit tilfelle der ein
stein datt ned, trefte riggen, og deretter trefte leggen på ein person. Men
heldigvis var dette skader som ikkje
førte til fråvær.
– Korleis sikrar de fjellet?
– Vi nyttar boltar for å ta dei store
spenningane i fjellet, og i område
med mykje sprakefjell nyttar vi i tillegg sprøytebetong som bitt saman
yta og hindrar at mindre fragment
sprutar ut mellom boltane. I tunnelane går boltane normalt 2,5 meter inn
i fjellet, men i store «rom» som til
dømes kraftstasjonshallen går dei
fem og seks meter inn i fjellet, og

senteravstand mellom boltane er to
meter.
Sprøytebetongen er om lag 10
centimeter tjukk på veggane, og 15

centimeter i «hengen» (taket), fortel
Kvåle.
Geir Ivar L. Ramsli

– Arbeidet med Eringsdal og Makkoren kraftverk er i
godt gjenge, slår byggjeleiarane Jon Kvåle og Svein
Rune Fossen fast. Her er dei fotograferte i hallen der
turbinane skal stå.

geir.ivar.ramsli@ytresogn.no

Legg kabel i vegen opp til kraftstasjonen
– Vi utbetrar og utvidar
vegen opp til kraftstasjonen, og så grev vi ned ein
kabel i vegen slik at luftspenna i Dalsdalen kan fjernast, seier assisterande byggjeleiar hjå Statkraft Svein
Rune Fossen til Ytre Sogn.
– Eg såg at det òg var arbeid på
vegen opp hit. Er det ein del av dette
prosjektet?
– Ja, for det første utbetrar og
utvidar vi vegen frå ei bredde på tre
meter til 4,5 meter, og i prinsippet
hevar vi han ein halv meter, rettar på
nokre svingar og stigningstilhøve,
med tanke på dei store kraftstasjonsmaskinene som skal opp, og også
med tanke på den store transforma-

toren som Statnett skal ha opp til
transformatorstasjonen som kjem
oppe på Ekrene, seier Svein Rune
Fossen som er assisterande byggjeleiar.
– Det andre er at vi òg skal grave
ned ein 12 kV høgspentkabel som
skal ligge i grøft i vegen.
I dag går det to doble 12 kV høgspentlinjer frå K2 og ned til Dale.
Desse luftspenna skal på sikt fjernast heilt ned til byggefeltet på Dale,
og blir erstatta av jordkabelen, seier
Fossen.
Når Eringsdal kraftverk er ferdig
skal det òg stå ferdig ei ny linje frå
kraftstasjonen og opp til overføringslinja oppe på fjellet. Den gamle
kraftstasjonen, K2, vert kopla ut når
vi tek vatnet frå Høgsvatn, seier Fos- Vegen i Dalsdalen vert utvida frå tre meter til 4,5 meters breidde, og ein
kabel skal gravast ned i vegen slik at luftspenna kan fjernast.
sen.

