Lyse Produksjon AS
Postboks 8124
4069 STAVANGER

Vår dato: 14.08.2014
Vår ref.: NVE 200707318-85 tbm/lbl
Arkiv: 317/031.Z
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jan Henning L'Abée-Lund

Lyse Produksjon AS - befaring Lysebotn kraftverk, Forsand kommune
Vi viser til tilsyn på Lysebotn kraftverk den 13.8.2014. Hensikten med tilsynet var å følge opp

spørsmål og problemstillinger som ble avdekket under tilsynet i juni måned.
Deltakere: Oddvar Njå fra Lyse Produksjon AS, Terje Anti Nilsen, Gunnar Vika og Therese Høy fra
byggeledelsen, landskapsarkitekt Astrid Norland fra eget firma og Jan Henning L’Abée-Lund fra NVE.
En kort status ble gjennomgått før inspeksjonene i felt.

Lokalitet

Status

Kommentar

Anleggsvei
Lysebotn

Avventer

Vegetasjonsetableringen på veiskråningen er vesentlig bedre enn i juni.
På store areal har vegetasjonen fått etablert seg. Vegetasjonen har
imidlertid uteblitt på klart avgrensete områder. Byggeledelsen tar
kontakt med firmaet som utførte arbeidet for å finne ut hva som kan
gjøres.

Kulvert i
OK
kraftverksområdet

En kulvert med tilhørende rør var lagt ned for å reparere tidligere
erosjon og hindre ny erosjon ved veien opp til portalen. Områdene ble
tilsådd sist uke. Det mangler en rist i innløpet. Denne må monteres
snarest mulig. Arbeidet er for øvrig utført på tilfredsstillende måte.

Strandavatn

Deponiet: Betydelige dekkmasser fra deponiets nedre del er tatt av og
mellomlagret i på flere steder i det fremtidige deponiet i påvente av
etterbruk. Dette er gjort på en tilfredsstillende måte. Det dreier seg om
myrjord og underliggende sand. For å drøye de organiske massene kan
de to delene blandes. Det er viktig å fortsette uttaket av de organiske
massene og underliggende masse da slike masser høyst sannsynlig vil
være mangelvare i avslutningsfasen.

OK
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Region Vest
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Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18
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Vangsveien 73
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8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

Utslaget i sjøen

Neste tilsyn

Avventer

Påhugget: Tunneldriften var nå kommet ca. 500 m inn i fjellet. Bekken
ved siden av det nye påhugget var nå steinsatt og dermed midlertidig
sikret. Det ble reist spørsmål om hvorvidt den gamle portalen er
nødvendig i fremtiden. Dette skal sjekkes ut. Området rundt det nye og
gamle påhugget og bekken skal oppmåles slik at en plan for hvordan
man ser for seg området i endelig form kan utferdiges. Oppmålingen
vil finne sted i august og første utkast til plan sendes NVE for
kommentar august/september. Endelig plan sendes NVE for
godkjenning.

Avventer

I prosjektets fremdrift har det kommet opp et spørsmål om deponering
av løsmassene og tunnelmassene som må fjernes i forbindelse med
sjakten til avløpstunnelen. Kan de tippes i sjøen på stedet eller må de
fraktes inn til hoveddeponiet? Selv om det er snakk om begrenset
volum må deponering avklares om man ikke skulle ønske å frakte
massene til hoveddeponiet. Deponering på stedet er ikke avklart i
tidligere godkjente planer. Skulle man falle ned på at deponering på
stedet er beste trafikale løsning, kan en slik løsning avklares i samme
søknad som portalområdet ved Strandavatn. Deponering på stedet må
for øvrig også avklares etter forurensningsloven.
Mandag 20. oktober. NVE møter byggeledelsen på fly fra Oslo kl.
0700.

NVE minner om forskrift om internkontroll for vassdragsanlegg (FOR 2011-10-28 nr 1058, IKvassdrag) som vi forutsetter blir etterlevd

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Jan Henning L'Abée-Lund
seniorrådgiver
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