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Velkommen
• AS Eidefoss og Opplandskraft DA ønsker velkommen!



Utbyggere
Selskapet Nedre Otta DA er under stiftelse og vil bli etablert før oppstart. Eierne er Eidefoss og Opplandskraft med 50 % eierandel hver.
• A/S Eidefoss– Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom kommuner

• Opplandskraft DA– E-CO, Eidsiva Vannkraft, Akershus Energi

• Eidsiva Vannkraft forestår utbyggingen og er kontraktspart mot alle hovedleverandører.



Nedre Otta kraftverk - status
• Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger ble sendt inn til NVE i mars 2012
• NVE avga positiv innstilling til OED i juni 2014
• OED formidlet konsesjon 11.desember 2015



Nedre Otta kraftverk
Årstilsig: 3 783 Mm3
Middelvannføring: 119 m3/s
Fallhøyde: 55,5 m
Årsproduksjon: ca. 320-325 GWh

- Vinter ca. 100 GWh
- Sommer ca. 200 GWh

Slukeevne (maks): 180 m3/s
Installert effekt: 85 MW
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Overordnet fremdriftsplan









Aktuelle tjenester – av erfaring
• Massetransport og tipparbeider.
• Avskoging og veibygging.
• Betongkonstruksjoner.
• Grunnundersøkelser og brønnboringer.
• Kran- og transporttjenester.
• Stålleveranser
• Materialleveranser
• Lagerleie
• Kost- og losji
• Renholdstjenester
• Lokale innkjøp av forbruksvarer



Hvordan legge til rette for det lokale næringsliv? 
Vår vurdering og erfaring er:
• Sørge for at lokale underentreprenører / leverandører blir vurdert av våre kontraktspartnere. 
• Oppmuntre til kjøp og bruk av lokale tjenester.
Alle forespørsler i Nedre Otta skal ivareta dette.



Prosjektområde



Inntak ved dam Eidefossen – før utbygging



Inntak ved dam Eidefossen – etter utbygging



Tolstadskriu - Slettmo



3D-visualisering - tipp



3D-visualisering - tipp



Avløpstunnel – med dykket utløp



Tunnel under RV15 - dykket utløp



Kraftstasjon i fjell



Lengdesnitt vannvei



Tunneler i kraftstasjonsområde -plan



Tunneler i kraftstasjonsområde -perspektiv



Prosjektinformasjon – bygg & anlegg
Fjellarbeider:

Tilløpstunnel (110 m2): 4,6 kmAvløpstunnel (110 m2): 4,8 kmTransporttunneler mv.: 2,0 kmKraftstasjon og trafohall: 65.000 m3
Horisontal svingesjakt: 50 m og 80 m2

Tunnelmasse (fast): ca. 1,0 mill. fm3
Utlagt i tipp (anbrakt): ca. 1,8 mill. am3

Betongarbeider:
Betong: 15.000 m3
Forskaling: 22.000 m2 
Armering: 1.100 tonnMur, puss og malearbeider.Innredningsarbeider



Prosjektinformasjon – el & mek
• Kaplanturbiner 2 x 43 MW
• Forbislippingsanlegg 20 m3/s
• Generatorer 2 x 50 MVA
• Generatortransformatorer 2 x 50 MVA 
• Nett-transformator 60 MVA
• 72,5- og 145 kV kabelanlegg
• 72,5- og 145 kV SF6 anlegg
• Inntaksluker 2 stk
• Sugerørsluker 2 stk



Agenda
 Velkommen og informasjon
 Presentasjon av prosjektet 
 Ringvirkninger

 Øvre Otta og Rosten
 Smådøla

 Kaffepause
 NGNF
 Spørsmål og diskusjon
 Avslutning





Metode:
• Lokal forskar. Tett på. Stor lokal kunnskap

• Prinsipp å følgje kvar krone—kor blei ho av!
• Fortløpande forskning, ikkje i etterkant
• Fri bruk av rapporten



Lokale ringvirkninger
• Direkte oppdrag til lokale tjenesteytarar
• Lokale innkjøp
• Lokalt ansette hjå utbyggar og entreprenører
• Økt omsetning/aktivitet som gjev nye arbeidsplassar
• Fond og tilskott til kommunen
• Kompetanseoppbygging lokalt
• Varige inntekter (kraftinntekter/skatt)



Totalbildet Ø.Otta/Breidalsoverføringa
• Total investering; 1,25 milliarder kroner
• Lagt igjen lokalt: Ca 250 millioner kroner
• Skjåk kommunes inntekter i inntekter i 2007: 

24 millioner kroner.
(Basert på 7% andel i ein produksjon på ca 600 GWh, pluss skatter og konsesjonskraftinntekter. Talet har auka etter at Breidalsoverføringen kom i  i drift)



Ringvirkninger Øvre Otta-utbygginga
Akkumulerte kjøp av lokale varer og tenester til Øvre 
Otta-utbygginga frå utbyggjar, Veidekke, Eltel 
Networks og elektromekaniske leverandørar ved utgangen 2005 

120 mill. kr 
 

Fond og tilskot betalt til vertskommunane ved utgangen 2005 7,15 mill. kr 
Akkumulerte skattar og avgifter betalt til vertskommunane ved utgangen 2005 8,5 mill. kr 
Investeringar i varig infrastruktur medrekna vegar og 
lokalt straumforsyning 

35,2 mill. kr 
Samla erstatningar og andre former for godtgjersle til grunneigarar 7 mill. kr 
Sum 177,85 mill. kr 
Gjennomsnittleg tal tilsette ved Øvre Otta-anlegga busett i Skjåk, Lom og Vågå i perioden 1.1. 2003 – 
30.4.2005 

55 årsverk 

Akkumulert indirekte sysselsetjing lokalt skapt av 
Øvre Otta-utbygginga 2002-2005 

20 årsverk 
Forventa årlege inntekter for Skjåk kommune frå Øvre 
Otta og fallrettserstatningar 

17,5 mill. kr 
 



Direkte sysselsetjing Øvre Otta-utbygginga
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Sysselsetjingsverknader av Øvre Otta-utbygginga
 2002 2003 2004 2005 

  
A. Lokale årsverk direkte på anlegget  7,5 46 60 34 
B. Lokale årsverk skapt av underleveransar 

og prosjekt knytt til anlegget 
4 3 4 3 

C. Lokale årsverk skapt indirekte av vare 
og tenestekjøp frå utbyggjar, 
hovudentreprenørar og elektromekaniske underleverandørar 

2 3 3 8 

D. Lokale årsverk skapt indirekte i 
varehandel og privat tenesteyting av A, B og C.  

0,3 1,3 1,7 1,1 

Sum heile årsverk 14 53  69 46 
 



Lokale vare- og tenestekjøp
Lokale vare- og tenestekjøp medrekna arbeid frå utbyggjar, Veidekke, Eltel Networks og elektromekaniske 
leverandørar.  Alle tal avrunda til heile tusen kroner. 
 2002 2003 2004 2005  Sum kroner 
SEKTOR 1: Bygg og anlegg med meir 5.102.000 30.267.000 36.853.000 23.514.000 95.736.000 
SEKTOR 2: Skogsdrift 1.446.000 3.011.000 326.000 143.000 4.923.000 
SEKTOR 3: Transport 377.000 1.015.000 1.163.000 1.930.000 4.485.000 
SEKTOR 4: Alminneleg varehandel, 
overnatting, servering og anna privat tenesteyting 

1.445.000 2941.000 2.618.000 6.670.000 13.674.000 

Sum kroner 8.369.000 37.233.000 40.960.000 32.257.000 118.818.000 
 



Lokale sysselsetjingsverknader av Øvre Otta-utbygginga
 2002 2003 2004 2005 Sum 

årsverk 
A. Lokale årsverk brukt direkte i 

anleggsdrifta og på prosjekt knytt opp mot anleggsdrifta 
11,5 49 64 37 161,5 

B. Lokale årsverk skapt indirekte 
gjennom kjøp av lokale varer og 
tenester til anlegget 

2 3 3 8 16 

C. Kjøpekraft i kroner brukt lokalt 
av løner knytt direkte og 
indirekte til anleggsdrifta 

917.000 3.663.000 4.727.000 3.103.000 - 

D. Årsverk skapt i lokal varehandel av kjøp frå direkte og indirekte 
tilsette i anleggsdrifta 

0,3 1,3 1,7 1,1 4,4 

E. Sum direkte og indirekte lokale årsverk skapt av Øvre 
Otta-utbygginga 

14 53 69 46 182 

 



Oppsummering
• Betydeleg sysselsetjing i vertskommunane.
• Investeringar med langsiktig verdi for heile lokalsamfunnet.
• Lokalt næringsliv har løyst utfordringanefrå Øvre Otta-utbygginga på ein måte som har gjeve det auka kompetanse og kapasitet.
• Utbygginga har vore gjennomført på eindiskret måte med få negative følgjer for nærmiljøet.



Rosten – nylige erfaringer
• I fra oktober 2014 til og med desember 2015 har entreprenøren rapportert ca. 140.000 timeverk totalt ved anlegget. 30 % av disse er lokale timeverk.
• Ca. 25 % av total omsetning er relatert til lokal omsetning – enten via varehandel eller tjenestekjøp.
• Erfaringer i fra Rosten sammenfaller i stor grad med tall i fra Øvre Otta-utbyggingen – hvor ca. 25 % av total investering blir lagt igjen lokalt.
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SMÅDØLA KRAFTVERKErfaringer vedr. lokal deltagelse



Generelt om Smådølaprosjektet  
• Kraftanlegg med vannveier og kraftstasjon i fjell. Totalt fjellvolum ca 65.000 m3 og opp mot 2 km tunnel.
• Masseflytting i dagen ca 25.000 m3
• Kabelgrøft på 11,5 km  
• Betongdam 12 m på det høgeste og inntakskonstruksjon med lukehus.
• Betongforbruk totalt inkludert sikring 4.000 m3
• Servicebygg i dagen på 170 m2
• 2 km med ny vei (Skogsbilveg klasse 3)
• Oppgradering av eksisterende vegnett ca 12 km (Oppbygging, grusing, stikkrenner mm)
• Knusing av 10-15.000 m3 0-11 til veggrus
• Total kostnad ble ca 200 mill inkl. el-mek leveransen



Entrepriseform og organisering Smådølaprosjektet

• Smådølaprosjektet var delt i to hovedentrepriser som omfattet alle leveranser AF var hoved-entreprenør med alt av bygg/anleggsarbeider fram til disse er ferdige og ivaretar rollen som hovedbedrift i henhold til arbeidsmiljøloven og fram til Siemens overtok som hovedbedrift når AF var ferdig med sine arbeider høsten 2014. Siemens stod for hele el-mekleveransene.



Lokal deltakelse Smådølaprosjektet
I Smådølaprosjektet var det følgende underentrepriser hos HE
• Massetransport og utkjøring fra tunnel samt tipparbeider (Lokalt)
• Alt av gravearbeider og masseflytting i dagen, knusing av veg-grus (Lokalt)
• Kabelgrøft fra Tessosen til portalbygg og grunnarbeid trafokiosker, 11,5 km (Lokalt)
• Oppføring av servicebygg  (Lokalt)
• Arkitekt og prosjektering for dag-bygg (Lokalt)
• Installasjon. Hus-installasjon servicebygg og kraftstasjon (Lokalt)
• El og tele for brakkerigg (Lokalt)
• Rørleggerarbeider for brakkerigg og for servicebygg (Lokalt)
• Brønnboring og langhullboring for kabelframføring fra stasjon til dam. (Lokalt)
• Noe mekaniske leveranser  i bygg/anleggsentreprisen. (Lokalt)
• Ventilasjon servicebygg. (Lokalt)
• Skogrydding vegtraseer og plasser. (Lokalt)
• Noe betongleveranse i starten. (Lokalt)
• Forskaling og betongarbeider. (Eksternt men lokalt personell)
• Varer og tjenester slik som byggevarer, vask, matvarer til kantine osv. (Mest lokalt)

Med lokalt menes Norddalsregionen



Prosentvis andel lokale leveranser
• Maskinentreprenører , bygg-firma og installasjon/vvs utgjorde den største andelen av de lokale leveransene og ligger på ca 20-21 % av totalen. 

Dette utgjør 40-42 mill av totalkostnaden
• Andre lokale underleverandører og mindre underentrepriser utgjorde 4-5 %. 

Dette tilsvarer 8-10 mill
• Varer og tjenester. Byggevarer, mat, vask og andre tjenester utgjorde 3-4 %

Dette tilsvarer 6-8 mill
• I tillegg var det 18-22 lokalt personell av totalt 38-40 på anlegget  (Innleide og prosjektansatte)
Leveranser/tjenester som kunne/burde vært lokale
• Forskaling og betongarbeider. Her var det en del lokalt personell men UE var ikke lokal

Dette utgjør 10-12 mill av totalkostnaden
• Betongleveransen (Lokal arbeidskraft men leveres av Betong Øst som ikke er lokal) 

Dette utgjør 5 mill av totalkostnaden
• Kost og losji i større grad. På Smådølaprosjektet var lokale forespurt men valgte å ikke inngå avtale da de var skeptiske til samkjøring med faste gjester og å miste faste gjester, derfor ble det brakkerigg.

Dette tilsvarer 12-14 mill av totalkostnaden



Hva må til for å øke lokal deltakelse/verdiskaping

• Forskaling og betongarbeider
Dette utgjorde 10-12 mill av totalkostnaden. Hva må til ?
Her er det såpass store prosjekt at de lokale bygg-entreprenører bør kanskje gå inn i en eller annen form arbeidsfellesskap for å kunne gjennomfør/ konkurrere om slike      underentrepriser.

• Kost og losji i større grad
Dette tilsvarer 12-14 mill av totalkostnader. Hva må til ?
Her er det snakk om mye personell som skal innlosjeres over en periode på 3-5 år og det er enten snakk om permanent kost og losji i hele perioden, eller spesielt i      oppstartsfasen før permanente brakkerigger er på plass. Problemet her er ofte at      anleggsfolket opptar kapasitet også i høysesongen for turisme som da medfører tap      av markedsandeler  for den normale driften. De store entreprenørene er ute og      sjekker muligheter for å benytte eksisterende fasiliteter før de bygger egen rigg.      Et par av de viktigste punktene her er pris og fleksibilitet på tidspunkter for      matservering. Dette på grunn av skiftordninger.  



Tallene fra Smådøla overført på et storprosjekt
Hvis vi overfører tallene direkte på et prosjekt midt mellom Rosten og Nedre Otta og sier 1 milliard i totalinvestering vil lokale kunne sitte med følgende beløp.
• Maskinentreprenører, bygg og installasjon/vvs 20 % = 200 mill
• Andre lokale leverandører og mindre UE 5 % =   50 mill
• Varer og tjenester 4 % =   40 mill
• 100 lokale arbeidstaker vil være engasjert 
Forbedringspotensial i forhold til Smådøla
• Forskaling og betongarbeider 45 mill
• Betongleveranse 25 mill
• Kost og losji 50 mill
• Totalt mulig lokalt forankret omsetning 410 mill
• I tillegg til dette kommer lokal skatteinngang o.l fra lokalt innleid personell.



Medaljens «bakside»
• Det er selvsagt ikke bare å hente underentrepriser med god inntjening og historien viser at det er mange lokale UE som sliter eller går konkurs i kjølvannet av store utbyggingsprosjekt. Det er viktig å være bevist og å ikke inngå «husmannskontrakter» med de store selskapene, kanskje heller samarbeide og danne større enheter for en periode slik at Dere har mer slagkraft og resurser samlet og kan ta større oppdrag. De store entreprenørselskapene har ikke den grad av lokal forankring og tar ikke «vare» på Dere slik lokalmiljøet til en viss grad gjør. Dette erfarte flere underentreprenører på el/mek-delen i Smådølaprosjektet og det er hverken UE eller vi som byggherre komfortable med. Dere er på ingen måte tjent med å ha full aktivitet og å utvide arbeidsstokken over en kort periode for å sitte igjen med småpenger eller underskudd. Inngå skriftlige, gode avtaler og dokumenter alt som utføres. Ikke gjør tilleggsoppdrag uten at dette er skriftlig avtalt både når det gjelder omfang og pris. 
• Det er også viktig at Dere ikke glemmer de (lokale) faste kundene i slike perioder, det er dem Dere skal leve av etterpå !  
• Vær på hugget, det er i ferd med å bygges vannkraftanlegg for  rundt 2.000.000.000,- i nabolaget !!!
• Ta kontakt med de store entreprenørene når anbudsdokumentene er utsendt og selg Dere inn.
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