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Agenda

• Presentasjon av deltakere

• Formål med møtet

• Kort informasjon om Gjuvåa kraftverk

• Informasjon om rørlegging i og ved vegen til Gjuvstul og Russmarken

• Befaring på inntaket
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Deltakere

• Fra Skagerak Kraft AS

- Henrik Wennerstrand – Prosjektleder

- Lars Søfteland – Leder seksjon Bygg og Vassdrag

• Invitasjon sendt til

- Hytteforening

- Naboer

- Russmarken VA
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Gjuvåa kraftverk AS - organisering
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Skagerak Energi AS

Skagerak Nett AS
Skagerak Kraft AS

100 % (85 %)

Gjuvåa Kraftverk AS

Falleiere (4 stk)

0 % (15 %)



Tekniske data

• Energi: 14,5 GWh / år

- Tilsvarer forbruket til 700 husstander

• Effekt: 4,8 MW 

• Fallhøyde 283 meter

• Rørtrasé: 2146 meter

- Ø900 mm

- Duktile støpejernsrør

- Glassfiberrør

• Planlagt idriftsettelse: 2021.09
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Avtaler

• Avtale med veglaget, denne regulerer:

- Rett til bruk av vegen

- Vedlikehold i anleggsperiode

- Rett til å stenge vegen

- Oppussing av vegen etter anleggsperiode
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Tilbakeføring terreng

• Detaljplanen for miljø og landskap 

er styrende for terrenginngrepene 

og tilbakeføringen.

• Planene er godkjent av NVE som 

også følger opp.

• Tilpasninger til grunneiernes 

ønsker.

• 14 meter bred «gate» uten større 

trær eller installasjoner over hele 

rørgaten.

• Utførende entreprenører er Tveito 

Maskin AS og Hagen og Sønn AS
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Rørtrasé
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Vegen til Gjuvstul
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• Topprør rett under dagens kjørebane ved 

krysningspunkt (rød ring)

• Område merket gult heves med 

overskuddsmasser fra området

• Gjennomføring i uke 41 - 42

• Vegen blir stengt 2 - 3 dager



Vegen til Russmarken
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• Fjell sprenges vekk

• Ny kjørebane etableres på innsiden av røret

• Rør legges i ytre hjulspor i eksisterende veg

• Rør markeres med jordvoll eller store steiner

• Ny kjørebane brukes til transport i anleggsperioden

Stein oppe på røret
Kjørebane flyttes 

innover 



Gjennomføring – vegen til Russmarken
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• Maskinene vil jobbe fra den nye kjørebanen

• Begrenset fremkommelighet, må påregne ventetid

• Det er foreløpig uklart om det går å gjennomføre uten 

noen dager som det er helt stengt

• Uke 42 - 46, avhenger av løsmasser/fjell i rørgrøft

• Arbeid på dagtid

• Passering mulig i helgene

• Passering mulig på kvelder, eventuelle unntak blir varslet

• Bommen røres forhåpentligvis ikke



Varsling

• Hjemmesiden oppdateres løpende - skagerakkraft.no/Gjuvaa/

• E-post til naboer og hytteforening dersom vegen må stenges

• Øvrige forslag til varslingskanaler?
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https://www.skagerakkraft.no/Gjuvaa/


Fremdriftsplan

Uke Aktivitet

39-41 Boring og fjellsprengning – fjellskjæring PEL 1070-1200

41-42 Krysse vegen til Gjuvstul PEL1000-1040

42-46 Arbeid i vegen til Russmarken PEL 1030-1220

? Kryssing Russmarkvegen PEL 1710

? Kryssing Russmarkvegen PEL 2050 (inntaket)
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* PEL = lengde fra 

kraftstasjonen på tegningene



skagerakenergi.no


