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av vilkårene

for Uvdalsvassdraget.

Vann er en av de største og viktigste naturressursene
vi har her i landet. Vann omgjort til
elektrisk krafi har vært med på â forme vårt Velferdssamfunn.
Utnytting av vannressursene
beste for samfunnet bør etter vårt syn være en del av vilkårsrevisjonen
for Uvdalsvasdraget.

til

I Nore og Uvdal er det tre lange overføringstuneller
inklusive Tøddøl-Vikvam
som inngår i denne
revisjonen. Vi ser at i dag har denne tunellen for lite tverrsnitt til å kunne ta alt vann ved
snøsmelting og større nedbørsmengder.
lnntaket på tunellen er fullt og utløpet halvfullt.
Vi har deltatt i en lokal gruppe som har diskutert hvordan eksisterende tunell kan større
gjennomstrømning
av vann uten å gjøre tunellen større. Vi har gjort forsøk med plastrør og
utforme inntaket som en trakt og at vi videre har sørget for luft inn og ut av røret. Forsøkene viser
at vi øker gjennomstrømningen
med ca. 8-10% med denne metoden. Kan man få en tilsvarende
økning

på overføringstunellen

Tøddøl

- Vikvatn,

vil det kunne

være med på å kompensere

aktuell minstevannføring.
Vi har ikke ressurser til å arbeide ytterligere med forsøkene,
NVE vil ta saken videre. Vi kan nevne at ECO har boret luftehull i forbindelse med
overføringstunellen

tilknyttet

Rukkedalselva

i Nes kommune

i Hallingdal.
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men håper

Vassdragsteknisk

ansvarlig i ECO Energi Ola Gunleiksund kan helt sikkert gi opplysninger om virkninger
Aiwerll har gjort forsøk. Det vises til lngeniømytt 9/14 «fullstrøm» i vedlegg 1.

av dette.

Minstevannføring.
Etter at Uvdal 1 ble satt i drift er det bygget to renseanlegg. Renseanlegget ved Uvdal Alpinsenter
har en kapasitet på 5000 p/e. Det kan forventes en betydelig økning i behov for rensing
forbindelse med fremtidige hytteplaner. Renseanlegget
ved Storrnogen har en kapasitet på 350
p/e, også her kan det forventes økning i forbindelse med utbygging av næringsareal. Avløpet for
begge disse anleggene går via infiltrasjon til Uvdalselva, også overløp ved eventuelle feil ved
renseanleggene.
Dette er forhold som tas med i beregning av minstevannføring.
Tilgroing.
En ser ved Bjørnsrud bm at konsesjonæren
ikke har vært særlig aktiv med ryddesagen.
Konsesjonæren
har et særlig ansvar med hensyn til rydding. Det vises bl.a. til brev fra NVE av
27.03.1014 vedlegg 2.
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Elveløpet.
Det er feilinformasjon
fra konsesjonærens
side når de hevder: «Det er etter vår mening ikke
erosjonsproblemer
i vassdraget av nevneverdig betydning, utover det som var forventet». Vi har
befart elvestrekningen
fra Kyllesdalhaugen
til Fønnebøíjorden
og kan konstatere at det er store
utgravninger av finsand på enkelte strekninger som ender opp ved utløpet inn i Fønnebøfjorden.
Finsanden har bygget slik at det har blitt en brems for elveløpet som er i ferd med å finne seg nytt
løp i sydlig

retning.

Den bade og rasteplass

ødelagt. Vi kan heller ikke se at tiltakene
det behov for strakstiltak.

som har eksistert

her i flere år er nå i ferd med å bli

i NVE rapport 29 fra 1994 er utført som foreslått.

Her er

Fønnebøfjorden.
l strandkanten mellom Åge Gudmundsen
Denne tilgroingen bør fjemes. For oss ser
i ferd med å dele fjorden i to. Vi tror dette
vanskelig for å legge seg her om vinteren,
Utløpet

og Strand ved fv.4O er det tilgroing 50m ut i fjorden.
det ut som tilgroingen over fjorden ved Gudmundsen er
har en bremseeffekt for vann ved flom. Ved at isen har
tyder dette på sterkere strøm enn øvrig i fjorden.

mot Dokkebergfossen.

Vi foreslår at det lages flere planer for hvordan man kan forskjønne denne strekningen. Planene
legges frem for berørte grunneiere og kommunen for å finne frem til en omforent løsning. Et
altemativ kan være å flytte utløpet fra Fønnebøfjorden
lenger ned i elva.
Tilsyn/kvalitetssikring

av Uvdalselva.

Vi mener at tilsyn best kan ivaretas gjennom Numedals Laugens Brukseierforening
siden de har
lokal tilknytning og kontor på Rødberg Brukseierforeningen
har også ansvar for
minstevannføringen
ved Labro som vi regner med at Uvdalsvassdraget
må oppfattes å være en
del av.

Med vennlig hilsen
Nore og Uvdal FrP
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Per Lassegård
Kopi

Nore og Uvdal kommune,
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3630 Rødberg
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Alle utgaver ligger også på www.ingeniornytt.no
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siastisk.

mere

kun vann som renner i rørene.
økes kraftig,
Vannhastigheten
og det kan derfor føres langt

anlegg

Aiwell har patentsøk på et nytt
system hvor det benyttes fullI
selvfall.
istedenfor
strøm
renner vann
selvfallsledninger
og luft i samme ledning. Luft
kraftig
bremser vannstrømmen
i tillegg til at den tar mye plass.
eller så- Fullstrømsanlegg
har vært
kalt hevertprinsipp,
benyttet i tak avvanningssystemer i mer enn 50 år, og i et slikt

Fullstrem

har vi
Derfor
vannledninger.
jobbet med en idé som handler
om å finne et bedre alternativ
til å grave opp - det vil si å træ
rør i rør og legge inn vakuuminnsats i eksisterende kummer.
De 200.000 kronene vi fikk fra
har gått til å
VRI Vestfold,
teste ideen i praksis, sier Johnsen.

Røri rør skal løse kloakkproblem
som følge av
dette

huseierog
sta-

(kloakk)

Asle I. Johnsen ved Aiwell har fått støtte fra VRI Vestfold til et
spennende prosjekt som på sikt kan sette en stopper for vann i
kjellere og kloakk som renner urenset ut i sjøen.

i kjelleren
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Hvorfor er
og mye frustrasjon.
det slik?
alt over- I dag renner
og spillvann
vann (regnvann)
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Møster Hugnastad, Madelene Bentsson og Stian Fossen fra HBV bygde opp en kopi av et felVentilene styres av en PLSsom studentene

lesanlegg hvor overvann (blått) og spil/vann (rødt) renner med selvfall til kummene, og hvor væskenføres videre som
fu/Istrøm.
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fall.

Studentene

programmerte

De ønsket å vise hvordan et
slik anlegg kunne fungere i
praksis - noe som for Aiwell
demonble et meget vellykket
strasjonsanlegg.
- Selv om det ble benyttet
små dimensjoner på slanger og
ventiler (noe som gir langt høyog
i anlegget),
ere motstand
kun var ca.
høydeforskjellen
2,5 meter (som gir liten vafungerte anlegget
kuumeffekt)
Det ble kun pumpet
perfekt.
(blått) og spillvann
overvann
(rødt) inn i anlegget som selv-

via

nivåfølere

i hver

tank

og

PLS`en til å innhente informasjon om væskenivået i tankene

i vakuum

(avløps)

delen.

Med

styrte ventilen slik at tankene
tømmes uten at luft slippes inn

denne praktiske demonstrasjonen viste studentene at det er
fra
mulig å hindre overvannet
i
å blande seg med spillvannet
en felles ledning.

Holmestrand neste

lagAnlegget som studentene
på HBV
de, ble demonstrert
komExpo i juni. Holmestrand
mune er blant dem som har vist
stor interesse for dette prosjekAiwell et
tet, og nå integrerer
for
testanlegg
stort fullskala
inn i Holmestrand
fullstrøm
nye fordrøyningskommunes
anlegg for overvann som bygbarnehage.
ges på Kleiverud
Her får vi anledning til å teste
og
ut nye fullstrømskummer
for montefullstrømsinnsatser
sandring inn i eksisterende
fangskummer.
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Svar på spørsmål om tilgroittg 'ved elvelep - ‘lore og llvcírtl. Feil? Nore og 'Uvdal k.em.m.un_e, Busketrud.
Viser til deres brev av 19. mars 2014 angående
og kvalitetssikring

”... spørsmål om hvilken instans som skal utføre kontroll

av rydding".

Det er konsesjonæren

selv som har ansvar for kontrollere

tilgroingen

elveløp.

i regulerte

Alle vannkraftanlegg

vannressursloven
vassdrag

med konsesjon

industrikonsesjonsloven,

er underlagt forskrift om internkontroll

§ 5 beskriver

krav til innholdet

av hvilke vilkår og betingelser
avdekke,

etter

medhold av vassdragslovgivningen

avvik.

på ryddingen

vassdragreguleringsloven

etter vassdragslovgivningen

i internkontrollsystemet

som følger av konsesjoner

rette opp og forebygge

behovet for og kvaliteten

av

eller

(IK-vassdrag).

til konsesjonæren.

Innholdet

IK-

vil bestå

og vedtak. Videre rutiner for hvordan

Det er også krav til at det skal dokumenteres

at krav i eller

etterleves.

Det er NVE som fører tilsyn med at bestemmelsene

i IK—Vassdrag overholdes.

Dette gjøres blant annet

ved gjennomføring
av revisjoner av internkontrollsystemet
med ujevne mellomrom. Dersom NVE finner
at konsesjonæren
ikke overholder bestemmelsene i lK-Vassdrag kan NVE komme reaksjoner i form av
pålegg om tvangsmulkt

eller overtredelsesgebyr
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nve@nve.no_
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Med hilsen

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Dokumentet

Anders Thon Bråten
overingeniør

sendes uten underskrift.

Det er gadlçjent i henhold til interne rutiner.

